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 الرَّحِيْمِ ِنمَبِسْمِ اهللِ الرَّحْ

االفتتاحية 

دعانا إُف عبادتو ك٘تجيده، هنانا عن تشبيهو كٖتديده، كالذم أمرنا بتوحيده، كاٟتمد هلل 
كىاٍعتىًصميوا ًْتىبػًل }: كأكجب االعتصاـ ْتبلو على ا١توحدين من عبيده، فقاؿ سبحانو كتعاُف

ٍيعان كىالى تػىفىرقيػوا آتاه اهلل جوامع الكىًلم، الذم ا٠تامت  الرسوؿ ، كالصالة كالسالـ على(){اهلًل ٚتًى
ٚتع بو الكلمة، فصارت أمتو خَت أزاؿ بو الظلمة، ككحد اهلل بو األمة، ككشف بو الغمة، كك

 بواصحأك ، الطاىرين كعلى آلو يأمركف با١تعركؼ كينهوف عن ا١تنكر،أمة أخرجت للناس
 .كالتابعُت ٢تم بإحساف إُف يـو الدينا١تيامُت، 

: أما بعد
علم النحو، كعلم البالغة من : فهذا كتاب مفيده يدخل يف إطار علمُت كبَتين مها

، كىو ما أطلقو (حرؼ معٌت)خالؿ اٟترؼ، فاٟتػرؼ إذا دؿَّ عػلى معٌت يف غػَته يسػمى 
النحاةي على ىذه اٟتركؼ، ك٢تا صلةه كطيدةه بفهم ا١تعآف كاستنباط األحكاـ من نصوص 
القرآف الكرٔف بطريق االجتهاد كالتأكيل؛ ألف كثَتان من القضايا الداللية كا١تسائل الفقهية 
، كٝتيت حركؼ معآف ٢تػذا  يتوقف فهمها على فهم الداللة اليت يؤديها اٟتػرؼ يف النصّْ
الغرض، ألهنا تصل معآف األفعاؿ إُف األٝتاء أك لداللتها على معٌت، كقد اختلف النحاةي، 
كعلماء األصوؿ، كعلماء الكالـ يف كظائف ىذه اٟتركؼ كقواعد ٨توية، كدالالت لغوية 

على األحكاـ الفقهية كالعقائدية، كاألصل يف معرفة داللة ىذه اٟتركؼ ىو التأمل يف الكالـ 
كاألصل من الكتاب كالسنة كالرجوع إُف األصوؿ، كذكر السيوطي ىذه اٟتركؼ ٖتت عنواف 

كأعٍت أفَّ معرفة ذلك من ا١تهمات ا١تطلوبة : " ، فقاؿ"األدكات اليت حيتاج إليها ا١تفسر " 
.   " الختالؼ مواقعػها، كلذا خيتلف الكالـ كاالستنباط ْتسبها 

كقد تناكؿ حركؼ ا١تعآف عدده ليس بالقليل من علماء اللغة، كمصنفي علم النحو منذ 
                                           

  .102: سورة آؿ عمراف، اآلية()
 .145 / 1ج. اإلتقاف في علـو القرآف، بيركت، المكتبة الثقافية: السيوطي: ينظر- 1
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، مثٌ جاء " معآف اٟتركؼ " كألف فيها كتابان أٝتاه  (ىػ384ت )أف كقف لديها الرمآف 
، ككضع العاَف الكبَت " اٞتٌت الدآف يف حركؼ ا١تعآف " كصنٌػف كتابو  (ىػ749ت )ا١ترادم 

" ميغٍت اللبيب عن كتب األعاريب " كتابو اٟتٌجة  (ىػ761ت )ابن ىشاـ األنصارم النحوم 
 كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ –كما زالت - ، مث توالت ا١تصنفات الكثَتة يف ىذا ا١توضوع 

األزىية يف " ، ككتاب للمالقي " رصف ا١تبآف يف شرح حركؼ ا١تعآف " كتاب : ال اٟتصر
ليوسف " معآف اٟتركؼ كأصواهتا يف اللغة العربية " ، ككتاب للهػركم " علم اٟتػركؼ 

" ا١تنجد يف اٟتركؼ كإعرأّا " ، ككتاب ألٛتد زرقة " أسرار اٟتركؼ " ، ككتاب الطريفي 
، إميل يعقوب : إعداد" موسوعة اٟتركؼ يف اللغة العربية " ، ككتاب النطوف قيفانو 

معآف " ، ككذلك كتاب لعباس حسن " حركؼ ا١تعآف بُت األصالة كاٟتداثة " ككتاب 
، كغَتىا من -كىػو كتاب مهم كشامل يف أربعة أجزاء - ، لفاضل السامرائي " النحو 

٦تا استػوقف العلماء، ككقع ٖتت دائرة اىتمامهم - كما نالحظ - الكتب، كىذا ا١توضوع 

                                           
عبد الفتاح شلبي، طرابلس، لبناف، دار الشماؿ، : معاني الحركؼ، تحقيق: علي بن عيسى الرمانػي: ينظر-  2
 .ـ1988، 1ط

فخر الدين قباكة، بيركت، : الجػنى الداني في حركؼ المعاني، تحقيق: الحسن بن القاسم المػرادم: ينظر- 3
 .ـ1992، 1دار الكتب العلمية، ط

محمد محي الدين عبد الحميد، : مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق: ابن ىشاـ األنصارم: ينظر-  4
 .ـ1987صيدا، لبناف، المكتبة العصرية، 

أحمد محمد : رصف المباني في شرح حركؼ المعاني، تحقيق: أحمد بن عبد النور المالقي: ينظر-  1
 .ـ1985، 1الخراط، دمشق، دار القلم، ط

عبد المعين الملوحي، دمشق، : األزىية في علم الحركؼ، تحقيق: علي بن محمد النحػوم الهركم: ينظر-  2
. ـ1981، 2مطبوعات مجمع اللغة العربية، ط

، 1معاني الحركؼ كأصواتها في اللغة العربية، عماف، األردف، دار اإلسراء، ط: يوسف الطريفي: ينظر-  3
 .ـ2002

 .ـ1993، 1أسرار الحركؼ، دمشق، دار الحصاد، ط: أحمد زرقة: ينظر-  4

 .ـ1987، 1المنجد في الحػركؼ كإعرابها، بيركت، دار المشرؽ، ط: انطوف قيفانو: ينظر-  5

 .ـ1988، 1موسوعة الحركؼ في اللغة العربية، بيركت، دار الجيل، ط: إميل يعقوب: ينظر- 6

 .ـ2000حركؼ المعاني بين األصالة كالحداثة، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، : حسن عباس: ينظر- 7

 .ـ2002، 2معاني النحو، دار الفكر، ط: فاضل السامرائي: ينظر- 8
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ألمهيتو من جهة يف استكماؿ ا١تشػركع الكبَت للنحو العريب الذم َف يغػادركا منو شيئان إال 
ككقفوا لديو تصنيفان، كتقنينان،ك٘تحيصان، كإحاطةن،كدرسا، فكاف للحركؼ نصيبه كما كاف 
لغَتىا من علم النحو، كمن جهة أخرل تأيت أمهية حركؼ ا١تعآف من طبيعتها اليت تشدُّ 

االنتباه إُف تأمل البالغة كاإلعجاز يف تنوع الدالالت يف لغتنا العربية اٞتميلة، كيف مقدمتها 
تأمل اإلعجاز يف القرآف الكرٔف الذم ىو مدار األمر كلو، كذركة سناـ البالغة، كبسببو 

نشأت علـو العربية ٚتيعها ٨توان كصرفان كبالغة كداللة كغَتىا، كالنظر يف ٣تامع الكلم، كركعة 
اإلبداع كالبالغة يف اٟتديث النبوم الشريف، مث يأيت بعد ىذين ا١تصدرين كالـ العرب 
كإبداعهم شعران كنثرا فيبُت سياؽ كل شاىد يف تلك الفنوف معٌت من ا١تعآف ٟترؼ من 

 كمن ىنا تأيت لٌذة التأمل كاالكتشاؼ كاإلشارة – كجزءو من البناء اللغوم الكبَت –اٟتركؼ 
. إُف تلك ا١تواطن اٞتمالية، كبياف ا١تعآف ا١تتنوعة ٢تذه اٟتركؼ

كيظلُّ لكل مؤلفو طريقتو، كإف َف خيرٍج عن النسق العاـ يف التأليف، كلكن تربز 
خصوصيتو من خالؿ استيعابو ٞتهود السابقُت كالسَت على هنجهم مع ٤تاكلة اجتهاده يف 

. التصنيف بطريقة عصره كرؤيتو ا٠تاٌصة

التحفة السنية )كقد اختار ا١تؤلف لكتابو عنوانان يبدك مألػوفان كمسمػوعان للػوىلة األكُف 
، كيأيت ذلك من تشابو اٞتزء األكؿ من العنواف مع كثَت  (لمعرفة معاني الحركؼ النحوية

التحػفة : " من ا١تصنفات اليت كانت تراعي السجع يف بناء عناكينها على طػريقة السلف، مثل
التحفة " ، ك "التحفة السنية شرح منظومة البيقونية " ، ك "السنية شرح ا١تقدمة األجركمية 

كالتحفة السنية بشرح الثمرات " ، ك "السنية شرح منظومة ابن أيب داكد ا١تسػماة باٟتائية 
، كغَتىا، كلكن ىذه التسمية ٗتتلف عٌما سبق، كتتميز يف اٞتزء "اٞتنٌية يف األسئلة النحوية 

".  ١تعرفة معآف اٟتركؼ النحوية " الثآف من العنواف، كىو موضوعها الرئيس 

كلعٌل أبرز ما دييز ىذا الكتاب أنو خال من التعقيد يف بنائو كلغتو، كاعتمد على أمثلةو من 
القرآف الكرٔف بالدرجة األكُف، مث من اٟتديث النبوم الشريف، مث من كالـ العرب شعران كنثرا 

، ٤تاكالن تقريب تلك ا١تعآف بطريقة مييسرة كي يستفيد منها طالب العلم - قدديان كحديثان –
ا١تبتدئُت يف ىذا ا١تيداف، كما أنو ال يستغٍت عنها يف ذات اللحظة عاَف النحو ا١تتخصص 
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. ا١تتبحّْر، فالكتاب منهجه للطالب، كمرجعه للعاَف

 أمدَّ اهلل –كحيث إنٍت كنتي ٦تن تلقى العلم يف بداية تكويٍت على يد ىذا العاَف اٞتليل 
 كىػو –كَف تزؿ لو عليَّ أيادو بيضاء ال أحصيها، فقد رأيت أف من كاجيب ٕتاىو - يف عيمره 

 االىتماـ ٔتؤلفاتو النافعة، كمصنفاتو ا١تفيدة، كىػذا الكتاب كاف من –أقل ما ديكن عملو 
الكتب اليت استفدتي منها كثَتان كقد تلقيػتو عنو مباشرةن، كلعٌل فيو الفائدة لكل طالب علم إف 

. شاء اهلل

كقد ٚتع فيو ا١تؤلف ٔتنهجية عصره كطريقتو ا١توركثة عددان كبَتان من اٟتركؼ كبيَّػنى 
معانيها، كصنػَّفىها كفق ترتيبها األّتدم، فجاءت التحفة كاٝتها مفيدة، نرجو اهلل أف ينفع ّٔا 
كٌل طالب كعاَف، كأف جيعلها يف ميزاف حسنات مؤلفها يـو تنقطعي األعماؿ، إنو كِفُّ ذلك 

. كالقادر عليو

. كاهلل من كراء القصد كىو يهدم السبيل

. ـ2005مارس 1ىػ ا١توافق  1426 من شهر احملـر 20القاىرة يف 

 

                                   ككتبو حفيد ا١تؤلف 

                                       إبراىيم ٤تمد عبد الرٛتن أبو طالب 

                                      عفا اهلل عنو 
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ترجمة المؤلف السيد العالمة عبد الرحمن أبو طالب 

 
:  اسمو كنسبو كلقبو ككنيتو

 
ىو العالٌمة آّتهد الزاىد القاضي العادؿ األديب الشاعر النحوم، أبو ا١تطهر عبد  
 بن أٛتد بن عبد اهلل بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبد اهلل بن عبد الكرٔف بن علي بن الرٛتن

أٛتد بن القاسم بن ٤تمد بن علي بن الرشيد بن أٛتد ابن األمَت اٟتسُت بن علي بن حيِت 
بن ٤تمد بن يوسف األشل بن القاسم بن يوسف الداعي بن حيِت بن ا١تنصور بن أٛتد 

 ابن إبراىيم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن  الرٌسيالناصر بن ا٢تادم حيِت بن اٟتسُت بن القاسم
.  كرـٌ اهلل كجهوبن اٟتسن بن علي بن أيب طالبا١تثٌٌت ااٟتسن 
 

: مولده كنشأتو
 

، كىي "يػىٍعًدس " كلد القاضي العالمة السيد عبد الرٛتن بن أٛتد أبػو طالب فػي قرية 
بيت أيب طالب، كبيت الفقيو، كبيت الريامي، تقع : قرية صغَتة مكونة من ثالثة بيوت ىي

، كمشاالن قرية (ا٠تربة)غربان قرية اٞتيٍهم : على ربوة مطٌلة على كادم يعدس ٖتدُّىا قرلن ٣تاكرة
بيت ا١تشرعي، كالدٍُّكمىة، كبيت اٟتسػاـ، كبيت غوبر، كبيت ٤تاكش، كبيت عبده، كشرقان 

ا٠تميس، كبيت ا١تخاليف، كبيت الصعدم، كجنوبان بيت البوسي، كالقرل ا١تذكورة ٚتيعها تتبع 
 كيلومًت 50قسم ٥تالؼ مذيور، مديرية اٟتيمة ا٠تارجية، ٤تافظة صنعاء، كتقع على بعد 

. تقريبا من العاصمة صنعاء على طريق صنعاء اٟتديدة
ـ  كأرٌخ لنفسو 1922 / 7 / 9ىػ ا١توافق 1340 من شهر ذم القعدة 15كقد كلد يف 

:  ْتساب اٞتمل بقولو
 .1340 »  يغفر لك«كمولػػػدم قد جػػػاء يف     تارخيو 
 

:  تحصيلو كشيوخو
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بدأ تعليمو يف كيتَّاب القرية، كتعلم األّتدية كأجزاء من القرآف الكرٔف، مث درس يف أكؿ 
كاف ك ، مديرية اٟتيمة ا٠تارجية ٤تافظة صنعاء،مدرسة ابتدائية فيًتحىت يف ٜتيس مذيور

تعلم على يديو القرآف كالتجويد،  كقد ، "دار ا١تعلمُت" مدرسة  خرجيي أحدى اذىا ػأست
. ـ1936ىػ، 1354كالكتابة كاٟتساب ّٔمة كتفوؽ حىت ٗترج من الصف السادس سنة 

حسُت الضرير سيدنا ا١تقرئ :  مث التحق با١تدرسة العلمية بصنعاء ككاف من شيوخو فيها
  كالقاضي حيِت ٤تمد العنسي،(يف القرآف) علي اٟتيميالضرير دنا ػ كسي،(يف القرآف) الغيثي

  كاألستاذ علي ىالؿ الدبب،(يف أصوؿ الفقو)  كسيدنا ثابت سعد الدين ّٔراف،(يف الفركع)
 كما كاف يلقبو شيخو » سيبويو «-  كالعزم البهلوِف، كعبد اهلل عبده العلفي ،(يف الصرؼ)

 كاألستاذ زيد حيِت عقبات، كاألستاذ عبد العزيز بن ،(يف النحو)- عبد الوىاب الشماحي
 .كغَتىم، (يف الصرؼ)إبراىيم، كسيدنا علي سنهوب 

تلقى - كرغبة منو كزيادة يف التحصيل العلمي إُف جانب دركس ا١تدرسة كخارج أكقاهتا
 لدل العالمة أٛتد بن علي الكحالٓف يف مسجد الوشلي بُت العشاءين، »شرح األزىار«

كدرس النحو على العالمة أٛتد ٤تمد غمضاف، كالعزم الشريف كسيدنا ثابت يف القبة، كذلك 
. قبل صالة ا١تغرب، كقبل الفجر كبعده

 
 

:  تالميذه
تلقى على يده عدده كبػَت من الناس فنونان عٌدة كفوائد ٚتٌة يف القرآف الكرٔف، كاٟتديث 
الشريف، كالفقو كأصولو، كاللغة العربية كآدأّا شعران كنثران  بالغةن ك٨توا، كيف علم ا١تواريث 

كغَتىا، ككاف ٣تلسو منتدل للثقافة كالعلم سواء يف مقرّْ عملو أـ يف داره حيث يؤمُّو عدده من 
الطالب كا١تستفيدين من علمو كأدبو كفتاكاه، كَف يكن يضن بعلمو أك يغلق بابو يف كجو أحدو 

أكالده مطهر ك٤تمد ككذا -   على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر –كمن طالبو . كائنان من كاف
إبراىيم، كعبد الرٛتن، كأٛتد، كإٝتاعيل أبناء ٤تمد عبد الرٛتن، كعبد )أحفاده كأسباطو 

الرٛتن، كعبد الصمد، ك٤تمد، كإبراىيم، كعلي أبناء مطهر عبد الرٛتن، كعبد الكرٔف، كأٛتد، 
كقد أصبح من أحفاده كأسباطو ا١تدرسُت كاألطباء ك٤تمد، كزكي، كطو أبناء حيِت الكحالٓف، 

، كمن طالبو الشيخ علي (كا١تهندسُت كا١تختصُت يف علـو اٟتاسوب من الذكور كاإلناث
، ك٤تمد بن ٤تمد بن حيِت الكبسي، كأخيو (عضو ٣تلس النواب؛ رٛتو اهلل)كىباف العليي 

عضو ٣تلس النواب؛ ككيل ٤تافظة )أٛتد، كحسُت نورم، كالشيخ  العقيد حيِت ٤تمد غوبر 
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، ك (عافاه اهلل)كالشيخ طاىر علي فقيو العجزم، ك القاضي حيِت بن عبد اهلل ا١تركٓف  (عمراف
األستاذ ٤تمد بن أٛتد السيآف كأخػويو مهند كعصاـ، ك القاضي حيِت بن أٛتد الكحالٓف،  
كالقاضي عادؿ بن عبده ٤تمد العزآف، كاألستاذ علي بن ٤تمد العنسي، كاألستاذ أٛتد حيِت 

متاش، ك ا١تقدـ مطهر ٤تسوف كأخويو األستاذ فتحي ك األستاذ فؤاد ٤تسوف متاش، ك 
األستاذ حسُت أٛتد اٟتساـ كاألستاذ أٛتد بن أٛتد اليتيم، كاألستاذ عبػد الوىاب العجلي، 
كاألستاذ حسُت أٛتد ا١تشرعي، كاألستاذ قاسم بن عباس الصعدم، ككاتب ىذه السطور، 

. كغَتىم
 

:  أعمالو كجهوده
 

عمل يف األكقاؼ، كاٟتكم بُت الناس بالًتاضي، حىت كلَّفو سيف اإلسالـ اٟتسن بعمل 
مناخة كمسار كىوزاف من حراز، مث أضاؼ إليها صعفاف مث القضاء : سوؽ لثالث عزؿ ىي

. كامالن، كأسند إليو تقرير الواجبات كٖتصيلها، كاسًتداد أمواؿ ا١تضاربة
 . مث كلف بعمل قبض ا١تخالؼ كبٍت سليماف كصرؼ أنبار ا٠تميس

 اٟتديدة ما بُت حراز ، مث عمل يف مصلحة الطرؽ مشرفان على شق طريق صنعاء
 . كبقي راتبو مستمران يف كزارة األشغاؿ بعد قياـ الثورة،كاٟتيمة

ـ، أعلن القرار اٞتمهورم بتعينيو 18/5/1980ىػ ا١توافق 1400 من رجب 4) كيف 
. سان حملكمة حبيش ٤تافظة إب، كمكث فيها ٜتس سنواتػرئي

 مث جاء تكليف ككيل كزارة العدؿ القاضي العالمة العزم اٞترايف بتعيينو رئيسان حملكمة 
رداع، كعمل فيها ثالث سنوات، مث صدر أمره كزارم بتعيينو رئيسان حملكمة استئناؼ ٤تافظة 

 .البيضاء
 . مث عضوان للشعبة ا١تدنية باستئناؼ أمانة العاصمة

 حىت أحيل إُف التقاعد عاـ ، رئيسان للشعبة الشخصية حملافظيت صنعاء كاٞتوؼمث 
 .ـ2005
 

ككاف لو أثناء عىمىًلو يف القضاء اجتهادات عظيمة، ككاف يف سَتتو ٤تمودان نزيها زاىدان 
يشهد لو باٟتـز كالعٌفة كلُّ من كِف القضاء يف بلداهنم من أىاِف مديرية حبيش، كرداع، 

كالبيضاء، كصنعاء ، ككاف ال تأخذه يف اٟتقّْ لومة الئم يتبعو حيث كجده، ككثَت ٦تن حكم 
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٢تم أك عليهم يثنوف عليو كيدعوف لو ألنو كاف يقيم ذلك لوجو اهلل كابتغاء العدؿ كاإلنصاؼ 
. دكف مواربة أك أخذ ماؿو من أحد، كظلت ىذه سجيتو يف عملو يف القضاء طواؿ فًتة توليو
بل أصبحت تػيٍركل عن مواقفو كطريقتو يف اٟتكم بُت الناس القصصي كاألقواؿي اليت تؤثر عنو، 
كأصبحت سػَتتو زينة آّالس يف حبيش، كرداع، كالبيضاء كغَتىا، كىو بكلّْ ذلك يبتػغي 

 كيعكف يف داره إذا كجد تدخالن ٥تالن يف – أحيانان –كجو اهلل كمثوبتو، ككاف يرفض العمل 
شؤكف القضاء من مسؤكؿ أك متنفذ معلنان رفضو كاحتجاجو ألنو يرل أف القضاء ال سلطاف 
. عليو سول خوؼ اهلل كمراقبتو، كضمَت العدؿ ما داـ القاضي قد ٖتمل تلك األمانة العظيمة
ككاف يسَت يف القضاء كيف كلّْ مرافق حياتو بسَتة السلف الصاٌف، ككثَتان ما أىٍطلىقى عليو من 

. عرفو ألقابان مشبهُت لو بسعد بن عبادة، أك عمر بن ا٠تطاب، أك أكيس القرٓف كغَتىم
قضية : ككانت لو إضافات كاجتهادات ٤تمودة يف قضايا اجتمػاعية مهمة منها مثالن 

حُت جاءت بو النيابة ليطبق عليو حد الزنا،  (أك ما يسمى بالعبيد)اٟتكم على أحد ا٠تدـ 
فكاف حكمو على القضية ٔتنظور اجتماعي شامل فيو معاٞتة قضية ٗتٌص فئة من آّتمع 

ْتاجة إُف إعادة نظر كاىتماـ من احمليطُت ّٔم من مؤسسات الدكلة كآّتمع ا١تدٓف كاألىاِف 
لتأىيلهم كتعريفهم اٟتالؿ كاٟتراـ كالدين كشركط ا١تواطنة السليمة الصاٟتة كالدخوؿ إُف 

كما يزاؿ ىذا اٟتكم ٤تلَّ إعجاب كدراسة من ًقبىًل . تركيبتهم االجتماعية ا١تغلقة، كتعليمهم
. كثَت من ا١تختصُت يف القضاء كاحملاماة

ككاف يتحرل الدقة يف أحكامو كما أفَّ لو لفتات كاجتهادات يف كثَت من األحكاـ، بل 
إنو طواؿ فًتة توليو القضاء َف يػينػٍقىض لو حكم كاحد ال من االستئناؼ كال من احملكمة العليا 

. فجزاه اهلل خَت اٞتزاء
 
 
 

  :أدبػو
 

شاعر أديب بليغ العبارة رقيق اإلشارة لو أشعاره يف ٥تتلف الفنوف، كتب بالفصحى كلو 
ـ، 2002طيبعى يف مصر كصدر عن دار الغنَّاء عاـ " صدل األياـ " يف ذلك ديواف بعنواف 

 قصيدة كمقطوعة يف ٥تتلف األغراض، كلن نطيل الوقوؼ ىنا للحديث 104كحيتوم على 
عن ٤تتول الديواف أك مناذج منو ألنو مطبوع كديكن الرجوع إليو، كسنقف بشكل أكثر 
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الذم ديتاز بالبساطة حيث خياطب  (الشعر اٟتميٍت)تفصيالن عند شعره ا١تكتوب بالعامية 
الشرحية العامة من الناس كيعاًف قضاياىم بأسلوب كاضح مييسَّر كما ال خيلو من فكاىة يف 

. بعض القصائد ْتسب ا١توضوع ا١تطركح
كالشاعر عبد الرٛتن أبو طالب شاعر مطبوع كثيػر التأمل كالقراءة يف الشػعر العريب 

ككثَتان ما ردد أبياتان من  (اٟتميٍت)قديػمو كحديثو كثػَت اٟتفظ لو، ككػذلك الشعػر الشعيب 
الشعر اٟتميٍت ٦تن ال ييعرؼ قائلو كسار بُت الناس كشاع ٞتماؿ مغازيو، كلقدرتو على ٛتل 

. مضامينو يف رشاقة كقوة
 بتلك النماذج ككقف يتأملها كيثٍت عليها، كيشَت – كىو ابن بيئتو –كقد تأثر الشاعر 

إُف مواطن اٞتماؿ فيها، كمن ذلك مثالن قولو يف مقدمة ديوانو اٟتميٍت ا١تخطوط متحدثان عن 
كالشاعر يرل اٞتماؿ الطبيعي كاٟتيسن الفطرم : " التجربة الشعرية، ككيف تأيت ؟ يقوؿ

ا١تفٌضل، فتدفعو ىذه ا١تشاىدات ليصوغ الشعر اٟتكمي أك اٟتميٍت ا١تعركؼ بالشعيب أك 
٨توىا كلّّ يف حدكد موىبتو كمؤىالتو، كىذا اٟتكم يف الرجاؿ كالنساء يف ٥تتلف األقاليم إال 
أٌف النساء غالبان ما جيعلن كلَّ مصرع من البيت الشعرم ككلَّ شطر على قافية كما يراعُت 
الوزف كالقافية كال خيرج معظم شعرىن عن ْتر الرجز، كقد ال خيرج شعرىنَّ أيضان عن إطار 
ا١تقاصد الرمزية يف فرحو كترح كلواعج حبٍّ كأَف فراؽ إُف غَت ذلك، كقد ٧تدىنَّ إذا ٤تصنا 
النظر يف ًشعرىنَّ أدركنا أنٌو ديتاز ْتدَّة الفكر كاألسلوب احملكم يف ا٢تجاء للبغيض عندىنَّ، 
كعندما يتغزلن يأيت شعرىن بعيدان عن الكلمات اٟتاقدة كغَت ظاىر عليها ا٠تشونة كالًقحىة، 
كال تكوف مكشوفة ا٢تدؼ، كال ٕتد ا١تيوعة أك ا٠تالعة إليها سبيالن فتقوؿ الشاعرة منهن 

:  مثالن 
      شربٍت من ماجٍل ما اشربٍش ًمنّْو  نّْو ػرٍب كحً ػيٍب اشػكاليوـٍ يا قل

كالذم استعارت لو -    ليس ا١تراد ٢تا شرب ا١تاء اآلسن أك الزالؿ كما ىو ظاىر اللفظ 
كلكنها تعرب عن إرغامها - كىو ا١تكاف الػذم يتجمَّعي فيو ا١تاء بعد نزكؿ ا١تطر  (ا١تاجل)لفظة 

على من ال ٖتب، ككقوؿ أخرل كقد طرقت الغرض كأصابت ا٢تدؼ يف بيت كاحد فقط 
أكجز كأكىف ٦تا َف يتسنَّ للشاعر البليغ التعبَت عنو يف أبيات عػٌدة، فكانت ٤تطَّ إعجاب أكِف 

: األلبػاب، كقو٢تا
بًتػٍقىبٍّْل احملبػػػوٍب كٌل سػاعٍة  ًىنّْيٍت لىٍك يا مشرٍب ا١تػػداعٍة  
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: إذا ما قارنتو بقوؿ الشاعر موسى بن حيِت ّٔراف
 إُف ثناياًؾ كثَت الوركد

كيستػقي مػا فػاتٍت كىو عود 
 يلي من ا١تسواؾ ما بالوك 

يىٍسػعىدي من دكنػي ٔتا يشتهي  
:  أك كقو٢تا

ـٍ كاسقػيٍك  ال احٍط يا فرٍخ اٟتما كاهلل القسٍم لو ما ٤تىىلَّنا ازبػٍيٍك  
ىي ٗتاؼ كشاية الواشي كدس العذكؿ الذم يعكر صفو احملٌبة عادة، كىو ما عرٌبت عنو 

ماءو أيضان، فحقٍق الفرؽ يف (االزبيك)بػ  ، كليس ا١تراد أف تسقيو ا١تاء، كال ىي يف اٟتاؿ ٛتالة ي
: ىذا القوؿ، كىو قريبه من معٌت قوؿ الشاعر القدٔف، كإف كانت عبارة الشاعرة أكجز كأدؿ

 من شربةو يا أىلى ىذا ا١تورًد ؟
مدٍت بػو،فتػناؿ من يدىا يدم 

 ىلٍ : فطمعتي منها باٟتديًث كقلتي  
مػا ا١تػاءي من طػػليب كلكن رٔتا  

".  إُف ىنا نكتفي ّٔذا القدر يف منوذج ا١تناظرة كالفوارؽ 
 ّٔذا االستشهاد من كالـ الشاعر كطريقة إدراكو كتأملو ١تواطن – أيضان –كنكتفي ٨تن 

اٞتماؿ يف الشعر اٟتميٍت كالذم بدا كاضحان يف ٕتربتو الشعرية، كاىتمامو باللفظ الداؿ 
كاألسلوب ا١توجز يف كتابػتو للشعر اٟتميٍت، كيف ٥تتلف األغراض اليت سنذكر منها طرفان مع 

 على أفَّ النصوص الشعرية – يف ىذا ا١تقاـ –عددو من الشواىد يف إجياز حىت ال نطيل 
. اٟتمينية كثَتة، كقد ٖتتاج إُف كتاب مستقل ٕتمع فيو

 كشعره اٟتميٍت جاء يف أغراض ٥تتلفة اجتماعية، كدينية، كفكاىية، كتوثيقية يف الوقت 
نفسو ٦تا قد ينتفع ّٔا دارسو اللهجات، كمن ذلك ما كتبو عن اللهجات اليمنية لعدد من 
: ا١تناطق ا١تختلفة، كاليت تتميز بلهجات ذات إيقاع خاص يف نػبػراهتا كأدائها  كمفرداهتا مثل

، ك٢تجة خػوالف، ك٢تجة حراز، ك٢تجة رداع، ك٢تجة (كٖتديدان صنعاء القددية)٢تجػة صنعاء 
. حبيش كغَتىا

كقد نظم الشاعر باٟتميػٍت يف قضايا هتم آّتمع كمن ذلك قصيدة عن القات، كقد صور 
فيها األماكن اليت تشتهر بزراعتو كبيعو، كمبالغة ا١تزارعُت كالتجار يف رفع سعره، كموقف 

                                           
ىو موسى بن يحيى بهراف الصعدم، شاعر مبدع، مجيد، ميٍكثر، كاف مػولده بمحافػظة صعدة، ككفاتو - 1

بصنعاء، كلو مدائح كثيرة في معاصره اإلماـ شرؼ الدين، كلو ديواف مخطوط، كىذاف البيتاف من شعر اإلنشاد 
 : كالغناء الصنعاني، من قصيدة يمتدح بها اإلماـ شرؼ الدين يحيى بن شمس الدين، كمطلعها

بػػدره تجػلَّى في ليػػالي السػعود    بات سمػيرم كالبػرايا ىػجػػود 
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: الشاعر من ذلك، كبأسلوب سلس كاضح يقوؿ
 كال بقٍت رٛتو 

 من ىذه اللطمو

 سكتو ك ال كلمو 

 كصار يف نعمو

 جغمو كرا جغمو 

 "كيٍسمو " كناحية 

 " جرمو " كعاد يف 

 "عيٍتمو " كمثلهن 

 " ظلمو " كناحية 

 بالفاس كالقزمو

 كقيمة اللحمو 

 غلب عليو حكمو

! مػن أيػن لػنا ليقػمو ؟

  "ضالع مهداف " ما بش عدالة يف  

 كال بقى من ينقذ اإلنساف

 كال حدان مٌنا ٚتع دكماف

  زيَّد األٙتافٍ  " ا١تقوّْتٍ "  قد 

 قد الصناديق حٌقهم ملياف 

 "ملحاف " لو تسمعوا بالسعر يف 

  "صعفاف " كناحية " ًبرىع " كيف 

 "البستاف " الشامخ، كيف " عانز " ك

 "خوالف " إُف " بٍت اٟتارث " كيف 

  ال حيكموا بالقلٍع للقيتاف

 قد شٌل قوت األـي كالصبيافٍ 

 كبعضهم قد غادر األكطاف

قد األراضي بعػػػدىم صػلبػاف 
ككما نرل يف القصيدة كيف بيَّػن الشاعري أٝتاء بعض ا١تناطق ا١تشهورة بزراعة القات يف 
مناطق ٥تتلػفة من اليمن، ككيف بالغ أصحأّا يف كثرة الزراعة لشجرة القات كيف رفع سػعره، 
موضحان أضراره العائدة على األسرة، ككيف يتسبب يف أكل ماؿ العائلة كقوت األـ كاألكالد، 
كقد يكوف سببان يف ا٢تجرة كترؾ األراضي الزراعية حىت تصبح جرداء قاحلة ال تنتج الثمر، كال 

.  الضركرم ٟتياة اإلنساف - (اللقمة)- القوت 
كيكتب يف قضية أخرل من قضايا آّتمع كذلك حوؿ التعليم ككيف أصبح طالب اليـو 
ّٔمتو ا١تتقاعسة كاىتماماتو باللعب كأفالـ الكرتوف، كىو يردُّ بقصيدتو ىذه على أحد الشعراء 

:  حُت كتب إليو يطلب رأيو يف موضوع التعليم فرد عليو الشاعر بقصيدة طويلة منها
 علمتنا بالقلٍم يا أرحم الراٛتُت 

 كل األسامي كأمالكٍك ّٔا جاىلُت

 اٟتمٍد لك ٛتٍد ما حٍد يف العباد ٚتَّلو 

ـٍ بفضلك كٌل ما جيهلو  علٍَّمت آد

                                           
 . أم  كال أحد منا عقل ىذا األمر كتأملو: جمع دكماف-  1

. ىو بائع القات: المقٌوت-  2
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ـٍ النبيٍُت كلهم أٚتعُت   على ختا

 كالصحٍب كالتابعٍُت كتابع التابعُت

 عن ا١تدارٍس كاألستاٍذ كالعاملُت

 كالناس مستخربين لكنهم خامدين 

 ما عندىم ىىٌم بالتعليم كال آسفُت

 مصركفو التاـ ماشي ىو مع القاعدين 

 إف كنت ًميسر كإال صرت يف الغارمُت

 ذاكر قلبها حنق كامتٍد يف الراقدين 

 .....                               

 كاالؼ أصلي عدٍد آياتك ا١تنػزلو

 كاآلٍؿ من ناصركا اإلسالـٍ من أكلو 

  يا بادع القوٍؿ حٌيا بك كما سقت لو

 شرحت حاؿ القضية كالفىت اتأملو 

 ٛتيَّى على اكالدنا من ىذه البهذلو

  ما يسرح ا١تدرسة إال إذا اديت لو

 رشوٍة على ميٍد يدرس كاصبحت مشكلة

 :كال قلت لو" غرنديزر"كالليل يبصر 

 

كىكذا يصبح الشعر لدل شاعرنا حيويٌا يعاًف بو قضايا ٣تتمعو كليس بعيدان عن مهـو 
. الناس كحياهتم

 
: مشاركاتو الثقافية، كاالجتماعية، كمراسالتو مع العلماء

 
كانت لو العديد من ا١تشاركات يف إذاعة صنعاء منذ تأسيسها حيث كاف يساىم يف 
برا٣تها األدبية، ركن األدب، كبريد ا١تستمعُت، كغَتىا ككاف يشكل مع أدباء عصره من 

عبد الرٛتن قاضي، كعبد الرٛتن اٟتكيم، كعبد اهلل ٛتراف كغَتىم األعمدة الرئيسية يف : أمثاؿ
تلك الربامج من خالؿ مسامهاتو كتفاعلو معػهم ردكدان كبدءان، كمشاركات شعرية، كألغاز 

أدبية، كأسئلة ثقافية، ككاف لو حضور دائم من خالؿ قصائده اليت كانت تبث يف اإلذاعة يف 
 كما كانت لو مشاركات كثَتة يف صحيفة –يراجع ديوانو صدل األياـ - أكقات ٥تتلفة 

الثورة، من قصائد ك مقاالت دينية، كاجتماعية، كأدبية، كما أنو كاف كثَت التفاعل مع قضايا 
٣تتمعو، ككاف يػبادر بالسعي إُف ا٠تَت كلػمّْ الشمل، كالتدخل يف القضايا االجتماعية كالقىبىًليَّة 
اليت قد تنشب بسببها خالفات بُت القبائل، ككاف ال يدخر كسعان يف حلّْ تلك ا٠تالفات 

ا٠تالؼ الذم كاف بُت قبائل بٍت ضبياف كالكبس، كا٠تالؼ : بالفعل كالقوؿ، كمن ذلك مثال
بُت بٍت مطر كاٟتيمة كلو يف ذلك رسائل كتابية تدعو إُف السلم كاٟتل العادؿ، ككذلك 
.  قصائد شعرية، كزكامل شعبية تدكر كلها حوؿ فكرة الوفاؽ، كاٟتل السلمي، كالتآخي
كما أنو كاف كثَت اإلطالع كالقراءة يف كٌل جديد كٓتاصة الكتب ا١تتعلقة باليمن 



 
19 

 كخاصة قحضارةن، كتارخيان، كأدبان، كفقهان، كتراجم كغَتىا، ككانت عادتو التعليق على مقركءات
يف حواشي الكتب أك يف خوا٘تها تأكيدان لفكرةو، أك تعديالن على موضوع، أك توضيحان للبسو  
كخالفو، ككاف يصل بو األمر إذا كاف ا١توضوع خيدـ الكتاب يف طبعات قادمة أف يوصل 

آراءه إُف ا١تؤلف إف كاف معاصران، كديٌده بتعليقاتو كإضافاتو، كسنكتفي ىنا بذكر منوذج على 
ذلك من خالؿ ىذه الرسالة اٞتوابية اليت أرسلها إليو فضيلة ا١تفيت العاـ العالمة الكبَت أٛتد 
بن ٤تمد زبارة رٛتو اهلل، كاليت سنورد بعضها لبياف طبيعة تلك ا١تراسالت بينهما، كإف كاف 
بعض ما فيها يقـو على اإلشارة إُف الرسالة األصلية اليت بعث ّٔا أديػبنا للمفػيت، كلكن 

:  لطو٢تا ال مكاف ٢تا ىنا، كنص رسالة ا١تفيت كالتاِف
 عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اهلل أبو طالبالولد العالمة الفهامة األديب الوجيو " 

رئيس ٤تكمة حبيش االبتدائية حفظو اهلل، السالـ عليكم كرٛتة اهلل كبركاتو، تشرفتي 
، كما أعظم مهتكم بعلم، "نزىة النظر " ٔتظركفكم الكرٔف، كتعقيػبكم ا١تفيد على الغلطات يف 

كذكاء، كفهم، فأنتم زينة يف ىذا العصر كمفخرة، كسابقان أعجبتي بتعقيبكم على القاضي 
عبد اهلل الشماحي يف تسمية حجرة ابن مهدم ْتيث ال حيتاج ا١تطلع بعد ْتثكم إُف غَته، 
شوَّىوا طبع نزىة النظر باألغالط الكثَتة، كخلط بعض الًتاجم ببعض آخر، كباالختصار، 
كإسقاط كثَت منها عند الطبع، مث قلع بعض ا١تطبوع، كيلـز إعادة طبعو كإثبات مالحظاتكم 

ككل انتقاداتكم على الكتاب .... القيمة، كغَتىا، كزيادة تراجم كثَتة فاتت منها ترٚتتكم
حسنة، كالكتاب كلو حيتاج انتقادا أكثر كأكثر كيلػـز إعادة طبعو بإشراؼ عاَف مطٌلع مع 

زيادة تراجم كثَتة، كإعادة ما اختصركه إُف أصلو ألف ا١تسودة ٓتط الوالد رٛتهم اهلل يف ثالث 
كأحرر ىذا حاؿ عوديت من اٟتديدة بعد أف بقيتي ّٔا عشرة أياـ كال يزاؿ .... قمطرات،

ىواىا مناسبان باألمطار كالغيم فيكوف البحر من أٚتل ما خلق اهلل، كنت أبقى فيو كقت ا١تطر 
متعةن من أحسن متع الدنيا، فعفوان عن تأخر اٞتواب فهو لغيبيت يف اٟتديدة، كقد كتبتو مع 

:  األبيات اٞتوابية يف أقل من ساعة
 ككجيو ا٢تدل األبٍر 

 بعقودو من الدررٍ 

 " نزىةى النظر " زينةن، 

 ينفعي البدك كاٟتضرٍ 

 عن رشاكل كعن غىرىرٍ 

 سىنَّها سيدي البشٍر 

 أيها السيدي األغرٍ  

 جد٘تو من ْتاركم

 زد٘تو من علومكم

 مع شغلو لكم ٔتا 

  من قضاءو منػزهو 

 كمصيبو لشرعةو 
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 ك٤تبٍّ بكم أبر

يف جنػػافو كيف نىػػهىٍر                           
 فلكم شكري كالدو 

  مع ثػوابو لصنػػػعكم

كالدكم ا١تفيت العاـ 
أٛتد بن ٤تمد زبارة 

 ىػ 1402 ٚتادل األكُف 10
 "ـ 1982 / 3 / 5

 
  :مػؤلفاتو

 
 لو عدد من ا١تصنفات كلوال انشغالو بالقضاء ١تٌدة طويلة لكاف لو الكثَت من ا١تؤلفات 

: ا١تفيدة كعلى الرغم من ذلك فقد أٌلف عددا من الكتب منها
صدر عن دار الغناء للنشر بالقاىرة عاـ " صدل األياـ " ديواف شعر بعنواف - 
.  ـ2002
. (ىذا الكتاب) التحفة السَّنية ١تعرفة معآف اٟتركؼ النحوية- 
. » ٥تطوط « "  التػاريخ للػقرف الػرابع عػشر " ؛ م ا١تعاصرػكتاب يف التاريخ اليمن- 
. » ٥تطوط «. كتاب يف األمثاؿ اليمنية- 
 .» ٥تطوط «مىٍيٍت ػحي ػاؿبديواف شعر - 
: رسالتاف- 

 .اعرؼ شيئان عن اٟتيمة ا٠تارجية .1

. ال تصدّْؽ بأفَّ الناس سواء .2
: كفػاتو كرثػاؤه

   كبعد حياة حافلة بالقضاء، كالعلم كالتدريس، كاألدب، كإصالح ذات البُت، كاألمر 
با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، استجاب نداء اٟتق قبل فجر يـو األحد الرابع كالعشرين من 

ـ عن عمر بلغ 2007ىػ، ا١توافق الرابع عشر من شهر يناير 1427شهر ذم اٟتجة اٟتراـ 
ـ 1922حيث كلد عاـ )ا٠تامسة كالثمانُت سنة ميالدية، تعادؿ سػبع كٙتانُت سنة ىجرية، 

. (ىػ1340ا١توافق 
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   كقد حزف الناس ١توتو حزنا كبَتا، كخرج لتشييعو إُف مثواه األخَت بصنعاء، ٚتع غفَت، 
كبوفاتو فػىقىد الناسي علمان شا٥تنا، كطودنا راسخنا، كقاضينا عادالن، ٚتع بُت جودة فهم الفقهاء، 
كغزارة العلماء، كحصافة البلغاء، كفطنة اٟتكماء، كتواضػع العظماء، كزىد األتقياء، كلذلك 
ػثيػر األسف عليو من كل من عىرىفىو، ككاف للشعر قولو يف ذلك ا١توقف اٟتزين، ك٦تن رثاه  كى

:  بقولو (كاتب ىذه الًتٚتة)حفيده 
 الػخىػٍطبي ىدَّ مشاعرم ككيآف
 يا للمنوًف فما ٢تا من دافعو 
 يا للمنيًة حُت تنشبي ٝتيَّها

  يا كيح نفسي يوـى تفقدي نفسىها
 قد كنتى أنتى حياتىػها كعبيػرىىا
 كنتى ا١تؤدبى كا١تعلمى كالندل
 أعطيت يف جودو فما ٓتلت يده 
 قد كنتى كهفان للضعيًف مواسيان 

 كنتى البشوشى إذا ابتسمتى مداعبان 
  من للرامًل كاٟتيارل بعدهي 

  مىٍن كاف جيمعنا بلطف كدادهً 
 من كاف يسحرنا بعذًب حديثوً 
 قد كاف ِف نًٍعمى الصديق فلم أرى 

 كاآلفى فارقنا ففارقٍت ا٢تنا
 كالعُتي أسبلًت الدموعى ْتسرةو 
  جػداهي؛ ىل حقان رحلتى مودعان 
 أبتػاهي؛ ىل حقان رحلت مودعان 

 من سوء حظي كيف أبعدٓف النول
 حىت أتآف النعي يا ٠تساريت
 ماذا أقوؿي سول مقولة صابرو 

  هلل ما أعطى، كهلل البقا
 لكن أيعزم العلمى يف نرباسو

 كا١توتي قيَّدى خاطرم كلسآف 
 كم أخرسٍت ذا حكمةو كبيافً 

 يف قسوةو مزكرًَّة األركافً 
 صارٍت بال أملو بال كجدافً 

 كنتى ا١تالذى إذا دىجىى اٟتدثافً 
 قد كنت خَت األىًل كا٠تالفً 
 ٦تدكدةه بالفضل كاإلحسافً 
 يف حكمةو كعذكبةو كحنافً 

 ضىًحػكى الوجودي لرقة اإلنسافً 
 من للكسَت كللفقًَت العآف
 كيضمنا باألىًل كاإلخوافً 
 فهو البالغةي طيرّْزىٍت ببيافً 

 منو سول اإلخالًص كالتحنافً 
 ٘تزقت نفسي بال سلوافً ك

 كبكى الفؤادي ْترقًة اٟتَتافً 
 كتركتنا للدمًع كاألحزافً 
 كتركتنا يف لوعة األشجافً 

 !عن أف أكوف بقربكم متفآف ؟
  ماذا أقوؿي كقد فقدتي كيآف ؟
 ٛتدان لرب الكوًف كالفرقافً 
 كلو مزيدي اٟتمًد كالعرفافً 
ػرو متفآف  يف عاَفو متبحّْ
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 كاألرضي تنقصي حُت تفقدي عا١تان 
 َف تلهو الدنيا بكل متاعها
 أحيا الشريعةى كفقى سنًة أٛتدو 
  ىذم احملاكمي كم ّٔا من آيةو 
  كاٟتزـي كاف شعاره كمسَتهي 

 بالعدًؿ كاإلنصاًؼ كاف قضاؤه
 فعجبتي للشباًر كيفى تضمُّوي ؟

 هلل درُّؾى كم تركت مفاخران 
 عن إبداعو" صدل األياـ " فاسأؿ 

 ىذا الَتاعي؛ كقد تلحَّفى باألسى
 إٓف ألٝتعي نوحى كلّْ ثنٌيةو 

 تبكيو كٖتمدي ذًٍكرىه" حبيشي " فػ 
  تشهدي أنَّوي " البيضاءي " ك " صنعاء " 
  انتحبت لفقد عزيزىا" الركضةي " ك
 الغراءي مأكاه اليت" اٟتيمةي " ك 

 شهدت لو بالفضل طوؿ حياتو
 إٌٓف أعزم أرضها كٝتاءىا

 كعزاؤنا للشعب يف أصقاعو
 عبده إُف الرٛتن يػيٍنسبي رٛتةن 

  رباهي فارٛتو بواسع رٛتةو 
 أبدلوي داران بالنعيًم تكللتٍ 

  أسكنو يف غيرىؼو جوار ٤تمدو 
 صلى عليو اهللي يف عليائو

 

 ىذم إرادةي خالق األكواف
 "العدناًف " عاشى الكرٔف بسَتًة 

  كقضى ٔتا يف ٤تكم القرآفً 
  تػيٍنيب بركح الصدًؽ كاإلتقافً 

 بنػزاىة كبقوة اإلديافً 
 حىت استول يف حبو ا٠تصمافً 
 من كاف هنران دائم اٞترياًف 

 "كالذكري لإلنساًف عمره ثآف " 
هي   " ْترؼ معآف " كاٟترؼي خلَّدى

 يبكيو يف أَفو كيف خيٍسرافً 
 كلقد بكى القاصي ّٔا كالدآف

  لعدلو اإلنسآف" رداعي " ككذا 
 ما الف يف حًق كال ّٔتافً 

  كتلفعت ثوب اٟتداد القآف
 قد عاش فيها أطيبى األزمافً 
 ّتهاده يف ا٠تَت كاإلحسافً 
 بشيوخها بالشّْيًب كالفتيافً 
 بفقيدًه رمز التقى الربآف

  يا ربُّ بالرضوافً  فتولَّػوي 
  مشفوعةو بالصفًح كالغفرافً 
  باٟتور كاألغصاف كالولدافً 

 خَت الورل ا١تصطفى العدنافً 
 كاآلًؿ كاألصحاًب طوؿى زمافً 

 
: األستاذ حسُت أٛتد ا١تشرعي بقولو- أيضان - ك٦تن رثاه 
 الًؾ ك األزمافً ػػكًر األؼػؾػـك  قافً ػلق يف إتػػارم اٍفػٛتدان لب

 امة ثافػػػـك القيػده مػكمعي ق بدػعػًت ؿػػا١تبدم احمليي ا١تمي
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 ىم فافً ػػضت فالكلُّ يفػفإذا انق  يةو ػػػخلق الوجودى ٟتكمةو قدس
 يافً ػ النسمسعػاىػٍم إُفكا٠تلق   قػافى ػحػػردان سبػفلو البقاءي تف

 ىم كاٞتافػنس اٞتميع بإلػفػيف  ٝتوإل كخيلدي ػؽػػمن ذا الذم يب
 افً قد فػارؽ الدنػيا إُف الػػدم  كرلػيري اؿػػػحىت النيب ٤تمده خ
اعتػراؾى مفػػرؽي ا٠تػػالًف ١تا   دلػكر الوػػبأيب كأمي أنت يا ف

 كافػػرضػ اؿأكا ػيف زىرة الدٓف آ ين البقػػران بػمػػاؾ مخػ١تا أت
 منً ػمو إُف الرحػسػائًو تػبلق  زٍؿ ػػفاخًتتى ما عند اإللًو كَف ت

 افػػػتفاكتي األـزػك كركدهي ـ  ده ػػكتى كأسه كاحػأيقنتي أف اَف
 قافً ػػمػقافي بالسػكالتفًت السي  انػقػطعى الرجػا رباه فارٛتنا إذا
 لو يف غيرؼو مدل األزمافػػكاجع  داًر بعدى رحيلوػػقيدى اؿػكارحٍم ؼ
 ِف أحزآفػػػكتزاٛتٍت يف داخ  ريتػػسػم بيليت بحػ١تا أيت الناع
 دافػػػكر كالوؿػزفُّو للحػكت  ق ػكي ركحى ػياءي تبػكارٕتت األح

 الفً ػػـػعان دائمى الوػناه دـػعي  رقةن كترقرقتػػكبكى يراعي ح
 آفػػاء ـزػػتاريخى مصباحو أض  ع كاألسىػػداـػفغدا يسطٌر باَف

 يرافػػاب كاًفػػللىل كاألحب  لتى مفارقان ػػكؿ كقد رحػماذا أؽ
 رحى العلًم كاإلحسافً ػكغدكتى ج  ىاػّْػمان يف ا١تعاًَف كلػكتركتى ثل

 يرافػػػضاءي الدربي للحػكبو م  ائرين بضوئوػسػفالنجمي يهدم اؿ
 آف ػؼػل على درب األيُف بتػديش  ادمان ػػػمان ؽػلكن عزائي أفَّ نج

 ترنافػاقوًت مقػمػدرّْ كاؿػكاؿ  موػسإيل بػػأعٍت الذم اسم ا٠تل
 ار نبضان يف دمي ككيآفػد صػؽ  يتػبُّو يف مهجػػذاؾ الفىت من حي 

 الغةى كاكتسى ببيافػكل البػكح  دلػارـى كالنػذاؾ الذم حازى ا١تك
 افػػ يف إنسػػافنا ركحػفكأف  ناػكًة بُتػػكترعرعٍت ركحي األخ

 داًمعيوي على أجفآفػػرٍت ـػكج  مػتػػ١تا دىاه ا٠تطبي زادٍت لوع
 آفػػشدُّ بنػده تػػفإذا سواع  يتػقي من مقلػفغدكتي أمسحي دمعى 

 آفػػػظمو تلقػفإذا اٟتركؼي بن  دمػائػػككتبتي أبيايت ككلَّ قص
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 ًد الديٌافً ػػبٍر ٟتكًم الواحػكاص  مػرقتػفاقبٍل عزائي يف الفقيد كحي 
 الفػشرةى اٍفػػأرعى كأحفظي ع  كة َف أزؿٍ ػػػم للخػكأعلم بأف
 صافً ػرمّّ على األغػػما ناحى قم  مدو ػػيب محػالةي على النػمث الص

 ًؿ يف الكثبافػػعٌد اٟتصى كالـر  راـ ىداتناػحب الكػكاآلؿ كالص
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عممي في الكتاب 
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: يتمثل عملي يف ىذا الكتاب فيما يلي

كتابة النص على الكمبيوتر، كضبطو كفق قواعد اإلمالء اٟتديثة، كتقسيم النص إُف : أكالن 
فقرات، ككضع عالمات الًتقيم اليت تساعد على فهم ا١تعٌت، كتيسَت الوصوؿ إُف ا١تطلوب 

. بسهولة
: توثيق موضوعات الكتاب توثيقان علميان كيتمثل ذلك يف: ثانيان 

 عزك اآليات القرآنية إُف مواضعها. 

 ٗتريج األحاديث النبوية. 

 ٗتريج األشعار الواردة يف الكتاب. 

 ترٚتة األعالـ بشكل ٥تتصر .
. التقدٔف ٢تذا الكتاب، كالًتٚتة ١تؤلفو:  ثالثان 
. كضع فهرس ١توضوعات الكتاب: رابعان 
 
 

ىذا ما كفقٍت اهلل تعاُف إليو يف خدمة ىذا الكتاب، كىو جهد ا١تقلّْ أسأؿ اهلل عزَّ كجلَّ 
أف ينفع بو، كأف يفيد منو طالب العلم كدارسو اللغة العربية، كأف يأجرٓف عليو، كأدعو اهلل أف 
يغفر ١تؤلفو، كأف جيعل ىذا العمل يف ميزاف حسناتو، كأف يثيبو أجر العلم النافع، كأف يتغمده 

بواسع الفضل كا١تغفرة إنو كِف ذلك كالقادر عليو، كأرجو من كل من يقرأه الدعاء ١تؤلفو 
. كالفاٖتة
 
 

 
 

وصف النسخة التي اعتمدُت عميها 
 

اعتمدت يف ٖتقيق ىذا الكتاب على نسخة خطية كاحدة مصورة من األصل 
باالستنساخ بآلة التصوير اٟتديثة معمدة ٓتتم ا١تؤلف كتوقيعو، ٘تتاز ّتودة ا٠تط ككضوحو، 

كعدـ أخطائو إال ما يسبق بو القلم ٓتط ا١تؤلف نفسو كالذم يتميز ّتماؿ خطو على الطريقة 
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. ـ1979ىػ ا١توافق شهر أكتوبر 1399القددية يف الكتابة، كىي مؤرخة بشهر القعدة 
كفيما يلي منػاذج لصػفحة العنواف، كالصفحة األكُف، كالصفحة األخَتة، كصفحة 

.  التقريظ
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 (صورة لصفحة العنواف)
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 (صورة للصفحة األكُف)
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  (صورة للصفحة األخَتة)
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 (صورة لصفحة التقريظ)
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تقريظ رئيس المحكمة العليا 

 
: اٟتمد هلل تعاُف

. كبعد ٛتد اهلل حقَّ ٛتده، كصالتو كسالمو على سيدنا ٤تمد كآلو   
فقد اطلعتي على التحفة السنيَّة ١تعرفة اٟتركؼ النحوية ١تؤلفها األخ العالَّمة األديب عبد 

فةن كاٝتها؛ سهلة ا١تناؿ، قريبة ا١تنواؿ، ال غينية لطالب  الرٛتن بن أٛتد أبو طالب فألفيتيها ٖتي
. العلم الشريف عنها، فجزل اهلل مؤلفها خَتان 

 
 ىػ 1400 ٤تـر 28كحرر بتارخيو 

 
عبد القادر بن عبد اهلل 
رئيس المحكمة العليا 
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تقريظ نائب رئيس مجلس القضاء األعلى 

 
 

بسم اهلل الرٛتن الرحيم 
 

قد أكضح ا١توُف رئيس ٤تكمة االستئناؼ العليا بعد مطالعتو للكتاب ا١تذكور ١تؤلفو العالٌمة 
السيد األجٌل عبد الرٛتن بن أٛتد أبو طالب حفظو اهلل بأنو كتابه قيّْمه جليل النفع يف 

.  ٤تتواه، فيعتمد ذلك، كجزل اهلل ا١تؤلف خَتان، كزاد من عوارفو ٔتا ينفع بو الطالب
 ىػ 1405شهر احملـر 

 
حسين أحمد السياغي 
نائب رئيس مجلس القضاء األعلى 

 
 
 
 
 

 

 

تقريظ عضو المحكمة العليا للنقض واإلقرار 

 

. اٟتمد هلل كصالةن كسالمان على رسوؿ اهلل، كعلى آلو الطاىرين، كأصحابو ا١تيامُت   
طالعتي الكتاب ا١توسـو بالتحفة السنية ١تؤلفو األخ العالمة العبقرم عبد الرٛتن بن أٛتد    

أبو طالب حفظو اهلل، ككجدتي مؤلفو قد بذؿ ٣تهودان كبَتان يشكر عليو، ككجدت الكتاب 
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أيضان كثَت الفائدة ال سيما لطالب ا١تعرفة من الشباب الناشئ، فجزل اهلل مؤلفو خَت اٞتزاء، 
كمتَّعى بو، كبأمثالو من العلماء العاملُت، كحسبو شهادتا ا١توُف رئيس احملكمة العليا، كا١توُف 

. نائب رئيس ٣تلس القضاء األعلى، كمن شهد لو خيزديةي فهو حسبو
 

. كاهلل ا١توفق
 

 ىػ 1405 صفر ا٠تَت 3بتارخيو 
 

خادـ العلم 
 شرؼ بن علي بن حمود 
كفقو اهلل 
 عضو المحكمة العليا، نائب رئيس المحكمة العليا للنقض كاإلقرار
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 الرَّحِيْمِ ِنمَ بِسْمِ اهللِ الرَّحْ

 
 

 جبا٢تا نىصىبى  أكديتها، كفخفضكبسط األرض   ٝتك السماء فسواىا،رفع اٟتمد هلل الذم 
 آمنوا كعملوا الصاٟتات ليستخلفنَّهم يف األرض كما ف سبحانو بوعده الذمجـزكأرساىا، ك

٢تم إُف جهنَّمى جاران رؼي ػفكاف اٌفحرؼو استخلف الذين من قبلهم، كذَـّ من يعبد اهلل على 
 يف تبليغ رساالت ربو فمضىبو النبوَّة، اهلل كالصالة كالسالـ على من اختتم . كبئس ا١تصَت

 ، ربُت ففاز من آمنى بو منهم، كخىًسرى من عاند، ػ بإنذار عشَتتو األؽمبتدءان غَت كافو كال سئمو
 فلم باألمركقصَّ ٥تربان عنهم القرآفي الكرٔفي الذم سيظلُّ معجزتو إُف يـو يبعثوف، كصدع 

 مصدرىا يف ىديو أحده، كتركنا على البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إالٌ ىالك، يضارعو
 ما أمرنا اهلل بو أف يوصل، صلوات اهلل عليو كىكىصٍلنا متمسكُت ّٔا، فوقفنااب اهلل كسنتو، ػكت

 مؤكدين تبديال، فبينوا للناس ما أغمي عليهم بدلواكما  ،اتبعوهكعلى آلػو كأصحابػو الذين 
 عن الدعوة إُف يٍثًنهم كاأللواف كالعركؽ، فلم الصفات بُت تمييز ال حاؿعلى الدكاـ يف كلّْ 

، كال   . قػيٍر ى عاطفة عن قوؿ اٟتقّْ عطفتهمسبيل رّٔم باٟتكمة كا١توعظة اٟتسنة ثافو
 

 :أٌما بعد
فإنٍت أيٍكًثري من تدبًُّر كتاب اهلل ا١تنػزًَّؿ على قلب نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم  

قرآنان عربيان غَت ذم ًعوىجو فوجدتي للحرًؼ معآفى ٚتىَّةن، ككلَّما تلوتي القرآف الكرٔفى غرقتي يف 
تدبٌر معانيو، كمعرفة تفسَته، فأطبػّْقيو على العربية الفصحى، كما قٌصرٍت عنو ْتثتو يف قواميس 

 لىمن ال يهتم ٔتعرفة معآف اٟتركؼ بطريقة – أم ا١تتعلمُت –اللغة، كإفَّ من أىل علـو العربية 
يعرفوف عن الالـ أهنا جارٌة، كللمر كالغاية كالعٌلة مع أٌف معانيها : فمثالن . االستقراء كاالستيفاء
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ككذلك الفاء، كالواك، كبقية . أكثر من ٜتسةو كعشرين معٌت كلها نطق ّٔا القرآف الكرٔف
اٟتركؼ ا١تتعددة ا١تعآف، كقد كضعتها يف كراسةو، كىي حركؼ يف نفسها لكن أكثرىا جاءت 
للظرؼ كاٞتر حىت ما كدتي أيفػٌرؽي بينهما لوال أنَّو قد سبقٍت إُف ذلك اإلماـ ٤تمد بن إدريس 

الفقَت كا١تسكُت إف اجتمعا افًتقا، كإف افًتقا اجتمعا : "  حيث قاؿ–  – الشافعي 
 ."

 كىمىٍن قيًدرى عىلىٍيًو اعة،  صنداف ىذه اؿػ   كأنا معًتؼه بقلًة البضػاعة، كلسػتي من فرساف مي
مستمٌدان العوف من اهلل ذم القوَّة كاٟتوؿ، كما أٌٓف  (7:الطالؽ)    رًٍزقيوي فػىٍليػيٍنًفٍق ٦تَّا آتىاهي اللَّوي 

ٍط بو ا١تختٌصوف خيربان كعلمان، كلعلّْي فتحتي الباب ميهيبان بالعلماء كالشباب  َف أيحط ٔتا َف حيًي
كفُّوا كلَّ بابو ًحسابو، ككلَّ فنٍّ صوابو، فإفَّ أبوابى العلًم كادت أف توصد ١تلل ػكه، كمػلًيًلج

الشباب، فال يعرفوف من العربية إالٌ النػزر اليسَت ا١توجز ا١تفهـو من تيسَت النحو على أنَّو كاف 
الِّ ػاخت دكحة فال ػ؛ حيثي كقفى اٟتدُّ يف التعليم عنده، كَف يتبعو توضيح أك منللغايةصاران ٥تًي

" ا١تخففة أ ناصبة، أـ نافية، أـ مفسّْرة، أـ مصدريٌة ؟ بلو ا١تشٌددة " أٍف " يفرّْؽي ا١تتعلّْم بُت 
 .، ككذا ا١تمنوع من الصرؼ إُف غَت ذلك"أفَّ " ك"إفَّ 

   على أف اإلمالء كمعرفة قواعده البسيطة من أم طالب منهم حىت يف مستويات متقدمة 
يربّْد٦تا يستفزُّ غضب سيبويويكوف 

، كانزعاج اٟتريرم ، كحنق ابن جٍت ، كيثَتي سخط ا١ت
.  ، كقلق ابن عصفور 

                                           
 يجتمع مع  م المكي،شالقر محمد بن إدريس بن العباس بن عثماف الشافعي الميطَّلبي  ىو أبو عبد اهلل  - 

في عبد مناؼ، أحد أئمة المذاىب األربعة، إماـ المذىب الشافعي، كاف عالمان بالحديث  – – رسوؿ اهلل 
كالفقو أمينان ثقة عدال، كىو الذم استنبط علم أصوؿ الفقو كما كاف عالمان باللغة كاألدب كبالنجـو كاألنساب، 

. (ـ820/ ىػ 204ت )
بر، إماـ نحاة البصرة، كلد بالبيضاء من مدف شيراز، نشأ بالبصرة، كدرس ػىو عمر بن عثماف بن قن: سيبويو - 

النحو على الخليل كيونس بن حبيب كعيسى بن عمر، كرد بغداد فناظر إماـ النحاة الكوفي الكسائي فحكم 
بانتصاره عليو، فأسف كعاد إلى موطنو، كألف كتابو الذم يعد أصل النحو كأشهر كتبو كاعتمد عليو نحاة 

المدارس جميعا، كألفوا حولو الشركح كالملخصات كالتكمالت كالتعليقات كال يزاؿ محتفظان بمكانتو،  كاختيًلفى 
 .(ـ796/ ىػ 180سنة )في موضع كفاتو كتاريخها، كاألرجح أنو مات بشيراز 

ىو محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدم المعركؼ بالمبرد إماـ العربية في زمانو، كأحد أئمة : المبرد - 
معاني القرآف، كالكامل في : ىػ، لو مصنفات عظيمة ككتب كثيرة منها210األدب كاألخبار، مولده بالبصرة سنة 
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. أما علم ا١تعآف، كالصرؼ، كا١تنطق، كالسنًة، كاألصوؿ؛ فيبحثي عنها يف القاموس
كأكثر ما استحسنتي االستشهاد .    كقد كضعت ىذا الكتاب مبدكءان باأللف ٥تتومان بالياء

بو من آيات اهلل البيّْػنىات اليت ىي من البالغة ٔتكاف ال تزاؿ ٤تلَّ ٖتدو كإعجاز إُف يـو 
 كقد استنبطتو، "التحفة السَّنيِّة لمعرفة معاني الحركؼ النحويِّة " : القيامة، كسػميتو

ير القرآف ػكٚتعتي شوارده من علم النحو، كا١تعآف كالبياف، كالصرؼ، كا١تنطق، كمن تفاس
ألقدمها متعة للقارئ، كمقربةن للطالب اٞتاد يف الطلب،  ()ا١تستوفاة، كمن قواميس اللغة 

كاٟتكمة ضالة ا١تؤمن يلتقطها؛ حيث كجدىا آمالن من القراء الدعاء، كمن اهلل سبحانو 
 كليس سول حسن القبوؿ مهران " إفَّ التشبو بالكراـ فالحي " حررتو متشبهان بالكراـ . ا١تثوبة

. ٢تذه التيٍحفة، فمن كجد خلالن، فليتكـر بسًته

                                                                                                                         
رب، كالمذكر كالمؤنث ػة العػاللغة كاألدب، كالمقتضب في النحو، كالركضة، كإعراب القرآف، كشرح المي

. (ـ899/ ىػ 286سنة )ككانت كفاتو ببغداد . كغيرىا
ىو أبو الفتح عثماف بن جني الموصلي المعركؼ بابن جني، من أئمة األدب كالنحو كلو شعر جيد، كلد  - 

بالموصل، ككاف من أحذؽ أىل األدب كأعلمهم بالنحو كالتصريف، من كتبو الخصائص في النحو، كشرح 
. (ـ1002/ ىػ 392ت )ديواف المتنبي، كسر صناعة اإلعراب في اللغة، كاللُّمع في النحو كغيرىا، 

ىو القاسم بن علي بن محمد بن عثماف البصرم الحريرم، األديب الكبير، صاحب مقامات الحريرم  - 
، كصدكر زماف (منظومة في النحو)درة الغواص في أكىاـ الخواص، كملحة اإلعراب : كمن كتبو خال المقامات

. (ـ1122/ ىػ 516ت )، كتوشيح البياف، كلو شعر حسن في ديوانو، (في التاريخ)الفتور كفتور زماف الصدكر 
 علي الشلوبين المتوفى اىو علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي اإلشبيلي المعركؼ بابن عصفور الـز أب - 

، كقػد الزمو عشر سنين كقرأ عليو كتاب سيبويو، كاف بارعا في العربية ككثر طالبو كأقبلوا عليو من (ىػ645)
المغرب كالمشرؽ، ككاف يتبع مذىب البصريين عمومان كيقدـ سيبويو، كلو شرحه لكتابو، كشرح كتاب الجمل 

. (ـ1271/ ىػ 669ت )للزجاجي، كعدد من المصنفات، 
علـو النحو، كالجوىر في علم المعاني، كتنوير المقباس تفسير ابن عباس، : المراجع لهذا المؤلَّف منها- 1

كالكشاؼ، كالمناىل الصافية، كعلم المنطق، كالمنجد، كلساف العرب، كشرح األزىار، كديواف المتنبي شرح 
 .(المؤلف)كغيرىا  ارض،ؼالعكبرم، كأدب الكاتب البن قتيبة، كنشر العرؼ، كفتح القدير، كابن اؿ

أبو الفتح يحيى بن )، ينسب إلى السهركردم المقتوؿ ... فتشبهوا إف لم تكونوا مثلهم: " شطر بيت أكلو -  
 : كالبيت من قصيدة مطلعها. (ـ1191/  ىػ 587ت )، شاعر، كفيلسوؼ، (حبش

بحػره كشػٌدة شػوقهػم مػػػالحي    ركبوا على سنن الوفا كدمػوعػهم 
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. كاهلل حسيب، كنعم الوكيل
 
 

عبد الرٛتن أٛتد أبو طالب : ا١تؤلف
 ٤تافظة صنعاء –اٟتيمة ا٠تارجية 

   ىػ1399شهر القعدة من عاـ 
 ـ1979ا١توافق شهر أكتوبر   
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 (أ) األلفحرف 
: كىو أقساـ

: القسم األكؿ الهمزة ذات األلف
؛  كتأيت ١تعافو

. (أ فاطمى مهالن بعض ىذا التدللً ):  يف قوؿ امرئ القيس  .داءػالن:    األكؿ
" كىو منادل ميرخَّم، كبقيت الفتحة على ا١تيم لتدؿ على أفَّ احملذكؼ ا٢تاء، إذ األصلي 

". فاطمة 
 كىًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٔفىى أىأىٍنتى قػيٍلتى لًلنَّاًس : يف قولو تعاُف .االستفهاـ: الثاني   

ذيكٓف كىأيمّْيى ًإ٢تىىٍُتً ًمٍن ديكًف اللًَّو  كاالستفهاـ ىنا استنكارم ١تن زعم  (116:ا١تائدة) اٗتًَّ
. األلوىية لعيسى

آللَّوي أىًذفى  : دؿ عليهما ا١تٌد يف قولو تعاُفػـ، كمػكقد تنصهر مهزة االستفهاـ يف مهزة االس
. فيمد ست حركات لعاصم ،(59من اآلية: يونس) لىكيٍم أىـٍ عىلىى اللًَّو تػىٍفتػىريكفى 

: دخل ا٢تمزة على َف النافية فتفيد التقرير، كقولو تعاُفػ ت:كلها على لم النافيةػدخ: الثالث   
  أىَفٍى نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى (1:الشرح)كقوؿ الشاعر . ، أم قد شرحنا  :

 كف بيٍتػاركم كيكػأ َف أؾي ج   كدَّةي كاإلخاءي ؟ػػكم اَفػكبُت

                                           
امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندم، شاعر جاىلي، أشهر شعراء العرب على اإلطالؽ، يماني  - 1

. (ـ544/ ىػ .  ؽ80ت )اعر،     ػاألصل، مولده بنجد، كاف أبوه ملك غطفاف، كأمو أخت المهلهل الش
 : من معلقتو الشهيرة، التي مطلهعا18، البيت رقم (كإف كنًت قد أزمعت صرمي فأجملي): كبعده - 2

بسقًط اللػول بيػن الدخوًؿ فحومًل    قفا نبًك من ذكرل حبيبو كمنػػزؿً  

 
لة األسدم أبو بكر، أحد القراء السبعة، كاف ثقة في القراءات صدكقا في -  1 ىو عاصم بن أبي النجود بهدى

. ـ745/  ىػ 127الحديث، ككاف من التابعين، توفي بالكوفة سنة 
، أدرؾ الجاىلية كاإلسالـ، كاف ىجاءن عنيفان، (جركؿ بن أكس بن مالك العبسي)الحطيئة  - 2 ، شاعر مخضـر

لم يكد يسلم من لسانو أحد، ىجا أمو كأباه كنفسو، كأكثر من ىجاء الزبرقاف بن بدر فشكاه إلى عمر بن 
. (ـ665/ ىػ 45ت )الخطاب، فسجنو عمر بالمدينة، فاستعطفو بأبيات، فأخرجو كنهاه عن ىجاء الناس، 

 : مطلعهاك  بيتان من البحر الوافر49ة طويلة عدد أبياتها  من قصيد9البيت رقم  - 3
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 أىَفٍى نػيرىبّْكى ًفينىا : بار ا١تقاـ؛ كقػولو تعاُفػد التوبيخ باعتػ فكانت لالستفهاـ كالتعريض، كتفي
ػا " ، ككذا دخو٢تا على (18من اآلية: الشعراء)  كىلًيدا . أ ١تٌا: فنقوؿ" لػمَّ
 
 
 
  :[فائدة  ]

لٍت عليهما يف الظاىر، فإهنا داخلةه ػمهزة االستفهاـ ال تدخل على الواك أك الفاء، فإف دخ
 (30:الشعراء)  قىاؿى أىكىلىٍو ًجٍئتيكى ًبشىٍيءو ميًبُتو   :قولو تعاُف: على ٤تذكؼ، مثا٢تا يف الواك
ىٍجعىلىنَّكى ًمنى اٍلمىٍسجيوًنُتى  بعد قولو حكايةن عن فرعوف  ان غىٍَتًم ألى   () قىاؿى لىًئًن اٗتَّىٍذتى ًإ٢تى

 أم أتسجنػٍت كلو جئتك ،(30:الشعراء) قىاؿى أىكىلىٍو ًجٍئتيكى ًبشىٍيءو ميًبُتو  ؛(29:الشعراء)
نىا ال تػيٍرجىعيوفى  : بشيء مبُت ؟، كالفاء يف قولو تعاُف  أىفىحىًسٍبتيٍم أىمنَّىا خىلىٍقنىاكيٍم عىبىثان كىأىنَّكيٍم إًلىيػٍ

ا خلقناكم عبثان ؟ كأمثاؿ ػ ا١تعٌت أ جهلتم حكمتنا يف ا٠تلق فحس،(115:ا١تؤمنوف) بتم أمنَّ
. ذلك
 

: ىمزة القطع كالوصل: القسم الثاني
 

 فهي يف االسم مهزة قطع إالٌ يف .تدخل الهمزة على االسم كالفعل كالحرؼ:    أكالن 
ابنه، كابنةه، كابنمه، كامرءه، كامرأةه، كامرأتاف، كاثناف، : العشرة األٝتاء ساكنات األكائل، كىي

سم، كعندم أٌف أدين اهلل يف القسم بكلّْ حاؿو للقطع ىذا ما ػكاثنتاف، كاست، كادين اهلل يف الق
. ظهر ِف

                                                                                                                         
كىل قػػوـه عػلى خيػليقو سػػواءي    أال أبػلل بػػني عػوؼ بن كعبو  

 
ًلمى قاؿ ألجعلنَّك من المسجونين، كلم يقل ألسجننَّكى ؟ ألفَّ موسى يعرؼ مسجوني فرعوف أنَّهم غير -  1

. المسجونين لما ينالو مساجين فرعوف من العذاب األليم، كمنها األكتاد كالجلد كالحرؽ كغيرىا
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كىأىٍنًكحيوا  : كقولو تعاُف.اسػأفَّ الهمزة تيقلب ميمان في جمع أٌيم على غير القي: الثاني   
إذ أف ٚتع أٔفّْ أيائم، يف األصل كلكن أٟتقوا األيامى  ،(32من اآلية: النور)  اأٍلىيىامىى ًمٍنكيمٍ 

. كذا أفاده الز٥تشرم . باليتامى
يف النسبة : ياس يف قلب ا٢تمزة يف النسبة إُف صنعاء كبيػضاء، فيقاؿػك٦تا جاء على غَت الق

إليهما صنعآف، كبيضآف، فقد قيًلبٍت ا٢تمزة نونان، كالصواب صنعاكم، كبيضاكم، كلكن عيًرؼى 
الفان للقياس، فأيًلف إالٌ على قوؿ من قاؿ إفَّ أصل صنعاء، صنعاف، فالنسبة صنعآف  ٥تي

. صحيح
آمىنى الرَّسيوؿي  ؿ ا١تاضي الثالثي للقطع، ػ كىي يف الفع.أنٌها تدخل على الفعل: الثالث   

عيوا مىا  ، (285من اآلية: البقرة) ٔتىا أيٍنزًؿى إًلىٍيًو ًمٍن رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آمىنى بًاللًَّو  كىًإذىا ٝتًى
نىا مىعى  أيٍنزًؿى ًإُفى الرَّسيوًؿ تػىرىل أىٍعيػينػىهيٍم تىًفيضي ًمنى الدٍَّمًع ٦تَّا عىرىفيوا ًمنى اٟتٍىقّْ يػىقيوليوفى رىبػَّنىا آمىنَّا فىاٍكتيبػٍ

  .(83:ا١تائدة)  الشَّاًىًدينى 
سُّ ًمنػٍهيٍم ًمٍن أىحىدو أىٍك تىٍسمىعي ٢تىيٍم رًٍكزان  : كمثاؿ الرباعي   كىكىٍم أىٍىلىٍكنىا قػىبػٍلىهيٍم ًمٍن قػىٍرفو ىىٍل ٖتًي

نىا كىقىاليوا ٣تىٍنيوفه   إالٌ يف ا١تغَت الصيغة ا١تبٍت للمفعوؿ، فتكوف للوصل ،(98:مرٔف) فىكىذَّبيوا عىٍبدى
. (9من اآلية: القمر)  كىاٍزديًجرى 

 أيطوّْؽي  ":كاه، مثا٢تا يف الرباعيػكيف ا١تضارع للقطع مضمومة يف الرباعي مفتوحة فيما س
ٍتوي اٍلًعزَّةي  ىي للوصل، ػكإف كانت للمر ؼ،  "أعناؽ األناـ بإحسآف كىًإذىا ًقيلى لىوي اتًَّق اللَّوى أىخىذى

:   ، كقوؿ الشاعر(206من اآلية: البقرة) بًاإٍلمثًٍ 
 أقوؿي لو ارحل ال تقيمنَّ عندنا  ك إالٌ فكن يف السرّْ كاٞتهًر ميعلنا

 : داسيػكيف ا١تصدر حكمو حكم ا١تاضي إال يف ا٠تماسي، فقد ظهرت للوصل، ككذا الس
  كىاللَّوي عىزًيزه ذيك اٍنًتقىاـو  ، (25من اآلية: القصص) فىجىاءىٍتوي ًإٍحدىامهيىا ٘تىًٍشي عىلىى اٍسًتٍحيىاءو 

. (4من اآلية: آؿ عمراف)

                                           
محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشرم، جار اهلل، أبو القاسم، من أئمة العلم بالدين : الزمخشرم-  1

، ككاف من  كالتفسير كاللغة كاألدب، مفسر، لغوم، متكلم، أديب، نحوم، محدث، بياني مشارؾ في عدة علـو
كبار المعتزلة، أشهر كتبو الكشاؼ في تفسير القرآف الكريم، كأساس البالغة، كالمفصَّل، كالمقامات، كالجباؿ 

.  (ـ1144/ ىػ 538ت )كاألمكنة كالمياه، كالفائق في غريب الحديث، كغيرىا، 
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: ا١تائدة)  ًإُفى اللًَّو مىٍرًجعيكيٍم :  اٞتارة(إُف) كىي يف .أنها تدخل على الحرؼ: الرابع   
نىا مىٍرًجعيكيمٍ ، (60من اآلية: األنعاـ)  مثيَّ إًلىٍيًو مىٍرًجعيكيمٍ  ، (48من اآلية : يونس)   مثيَّ إًلىيػٍ
أىال ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّو ال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال ىيٍم  : االستفتاحية" أال "  ككذا ،(23من اآلية
" أما " االستفتاحية أك " أال "  للقطع، كتكسر مهزة إٌف كجوبان بعد ،(62:يونس)  حيىٍزىنيوفى 

، إالٌ يف أؿ التعريف، "أال تنػزؿ عندنا فتصيب خَتان : " ريضيةػاالستفتاحية أيضان، ككذا التع
 . كما سيأيت إف شاء اهلل. فهي على قولُت

  
: األلف غير المهموزة: القسم الثالث

:  كتأيت ١تعافو 
انىاًف ًمٍن رىبّْكى : كقولو تعاُف .تأتي عالمة للرفع في المثنى: األكؿ    اًنكى بػيٍرىى   فىذى
. ، كىي بدؿه من الضمَّة يف االسم الفريد ا١تنصرؼ أك ٚتع التكسَت(32من اآلية: القصص)

 ًإنَّا رىسيوال رىبّْكى   ،(44من اآلية: طػو)  ٍكالن لىيّْنان ػفػىقيوال لىوي ؽى  داللة على التثنية، ػكتأيت لل
. (47من اآلية: طػو)  فىأىٍرًسٍل مىعىنىا بىًٍت ًإٍسرائيلى 

 مقابلةن الفتحة يف االسم الفريد .أنها تأتي عالمة للنصًب في األسماء الستة: الثاني   
 ،(11:يوسف)  كسيفى كىًإنَّا لىوي لىنىاًصحيوفى ػقىاليوا يىا أىبىانىا مىا لىكى ال تىٍأمىنَّا عىلىى مي  : ا١تنصرؼ

انىا : كب باأللف، كقولو تعاُفػكىو منادل مضاؼ منص من : يوسف)  فىأىٍرًسٍل مىعىنىا أىخى
اًء لًيىبػٍليغى فىاهي كىمىا : كقولو تعاُف. ك مفعوؿ بو ألرسلػ فو،(63اآلية بىاًسًط كىفٍَّيًو ًإُفى اٍلمى  ًإالَّ كى

 كىذىا النُّوًف ًإٍذ ذىىىبى ميغىاًضبان  ، ففاه مفعوؿ يبلغ،(14من اآلية: الرعد) ىيوى بًبىالًًغوً 
 منصوب باأللف معطوؼ على منصوب قبلو، كذا ٔتعٌت (ذا)ػ، ؼ(87من اآلية: األنبياء)

. صاحب
 : كاألٝتاء الستة ٚتعها اٟتريرم يف قولو

، كٛتو عثمانا  ك ذك، كفوؾى
فاحػفظ مقاِف ًحفظ ذم الذكاًء 

 كىي أخوؾ كأبو عمرانا 
نوؾ سػػادس األسػماًء قمثَّ 

كبعض العرب يثبتوف األلف يف األٝتاء الستة نصبان كجران، كألف التثنية للرفع كالنصب، كجاء 
 : يف ذلك
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 اػػاهػا أبػاىا كأبػػإفَّ أب  جد غايتاىا ػغا يف اَفػد بلػؽ
ٜتسة، كأسقط  األٝتاء كأبا أبيها باإلضافة، كغايتيها مفعوؿ بػىلىغا، كبعضهم جعل: كإالٌ لقاؿ
. ىىنيك، فيعرب باٟتركات على النوف: اؿػىنوؾ، كؽ

 كىكىافى رىبُّكى بىًصَتان   :٨تو .إنها تثبت للوقف في المنصوب كوضعها كتابةن : الثالث   
 إالٌ عند .(11من اآلية: النساء)  ًإفَّ اللَّوى كىافى عىًليمان حىًكيمان  ،(20من اآلية: الفرقاف)

ربيعة فال يثبتوهنا يف الوقف، كجاءى على لغتهم لشارح اٞتوىر يف ا١تعآف كالبياف عند كالمو 
 :على شرح االستػعارة؛ قولو

 ت ٔتا يالئم القريبػكريشّْح  رّْدٍت بفقده، فكن منيبػكج
مع أنٌو خرب كن، كحقو النصب، كا١تعٌت يف بيت ا١تنت، كريًشحىت االستعارة بقرائن ى ك لوازـى 

كجيرّْدٍت بفقده، فكن " ، "دو شاكي السالح ػلدل أس: " تدؿُّ على ا١تستعار لو، كىو قولو
كانت من لواـز ا١تستعار ػ، ؼ"لو ليبده أظفاره َف تيقلَّم : " ، أم جيرّْدٍت بفقد القرائن"منيب 

. منو، كىو األسد اٟتيواف ا١تفًتس
:  كىو كثَت فمن ذلك قوؿ ا١تتنيب .إنها تأتي لإلطالؽ: الرابع   

 اؾبكيت يا ربعي حىت كٌدتي أيبكي   دت يب كبدمعي يف مغانيكاػكج
:  كأما قوؿ ا١تتنيب

 بادو ىواؾى صربتى أـ َف تصربا   رلجكبكاؾ إف َف جيًر دمعيك أك 
" أـ َف تصربا : " فقد احتمل لو بعض ٤تبيو احتماالن على ما فيو، كىو أٌف األلف يف قولو

كالرٌكةي . بدؿ من نوف التوكيد، ألنو عٌت أـ َف تصربان با٠تفيفة، أك تصربف بالثقيلة، مثَّ قلبت ألفان 
ا تكوف بعد الالـ ا١تفتوحة : يف االحتماؿ من كجوه أكالن أف نوف التوكيد ثقيلة أك خفيفة إمنَّ

                                           
 ينسب ىذا الشاىد إلى رؤبة بن عبد اهلل العجاج، راجز من الفصحاء المشهورين من مخضرمي الدكلتين  - 1

.  (ـ762/ ىػ 145ت )األموية كالعباسية، 
أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكندم، الشاعر الحكيم، أحد مفاخر األدب العربي -  1

 .(ـ965/ ىػ 354ت )عبر العصور، 
 . بيتان من البحر البسيط16البيت األكؿ من قصيدة يمدح بها عبيد اهلل بن يحيى البحترم، عدد أبياتها -  2
 . بيتان من البحر الكامل47البيت األكؿ من قصيػدة  طويلة يمدح بها ابن العميد ، عدد أبياتها -  3
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ةً ػ لىيػيٍنبى : ا١توطية للقسم، فيما يصلح لالستقباؿ  ، (4ف اآليةػـ: ا٢تمزة)  ذىفَّ يف اٟتٍيطىمى
من : العلق)   لىنىٍسفىعان بًالنَّاًصيىة ،(7، 6 :التكاثر)  مثيَّ لىتػىرىكينػَّهىا عىٍُتى اٍليىًقُتً  .لىتػىرىكيفَّ اٞتٍىًحيمى 

اضربن، اخرجن، ك ال يؤكد ا١تاضي آّزـك بلم :  أك يف اٟتاؿ، كذلك يف فعل األمر،(15اآلية
ألهنا قلبتو من ا١تضارع إُف ا١تاضي، كَف يسندكا احتما٢تم، كحيتجُّوا ١تثلو من أقواؿ العرب أف 

 سألتي ا١تتنيب كم لنا:   بعلـو العربية قاؿ عنو أبوعليةٙتة، كا١تتنيب ىو من ىو بالغة كإحاط
قاؿ أبو . ًحٍجلى كًطر ، كال ثالث ٢تما: " اؿ يف اٟتاؿػ اٞتموع على كزف ًفعلى ؟ فقمن
 ".حثتي طويالن، فلم أجد ٢تما ثالثان ػكذىبت فب: على

 .(16من اآلية: ا١تزمل) فػىعىصىى ًفٍرعىٍوفي الرَّسيوؿى  : ق تعاُفػالؽ قوؿػكمن اإلط
. ، كيكوف بينها كبُت الركٌم حرؼ جيوز فيو اٟتركات الثالثإنها تأتي للتأسيس: الخامس
 . يف لساف العرب أفاده ابن منظور، " ىذا الليل كازكرَّ جانبوطاؿى أال " : ـكقولو

 
 (ب) حرف الباء الموحدة التحتية

  
: تأيت الباء ١تعافو 

من : النساء)  آًمنيوا بًاللًَّو كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم نػىزَّؿى عىلىى رىسيولًوً  .لتعديةا: األكؿ   
 .(136اآلية
 .(30:ا١تطففُت)  كىًإذىا مىرُّكا ًًٍّٔم يػىتػىغىامىزيكفى   .اإللصاؽ: الثاني   

                                           
ىو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الفارسي األصل، المعركؼ بأبي عػلي الفارسي، كلد في فسا : أبو علي-  1

ىػ فأقاـ مدَّة عند سيف 341ىػ، أحد األئمة في علم العربية، قدـ إلى حلب سنة 288من أعماؿ فارس سنة 
، كالحجة في علل (جزآف)، كتعاليق سيبويو (عشركف مجلدان )التذكرة في علـو العربية : الدكلة، من كتبو

 .القراءات، كجواىر النحو، كالعوامل في النحو، توفي في بغداد، كلم يتفق المؤرخوف على سنة كفاتو
محمد بن مكـر بن علي أبو الفضل األنصارم األفريقي، المعركؼ بابن منظور، اإلماـ اللغوم الحجة   - 2

أشهر كتبو على اإلطالؽ كالذم خٌلد ذكره كتاب لساف العرب، جمع فيو أمهات كتب اللغة فكاد يغني عنها 
 .(ـ1311/ ىػ 711ت )مختار األغاني، كلطائف الذخيرة  كغيرىا، كلو شعر رقيق، : جميعان، كمن كتبو أيضان 

. (باب الهمزة)لساف العرب، القاىرة، دار المعارؼ، المجلد األكؿ : ينظر-  1
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ًىٍم   .السبب: الثالث    فىًبظيٍلمو ًمنى الًَّذينى ىىاديكا حىرٍَّمنىا عىلىٍيًهٍم طىيّْبىاتو أيًحلٍَّت ٢تىيٍم كىًبصىدّْ
ًثَتان  ًبيًل اللًَّو كى من : آؿ عمراف) فىًبمىا رىٍٛتىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى ٢تىيٍم  ،  (160:النساء)   عىٍن سى

.   زائدةتسمىىنا ًصلة كتوكيد، كىي يف غَت القرآف  (ما)، ككانت (159اآلية
، كالرفاء معناه االلتئاـ "بالرفاء كالبنُت "  كقوؿ اٞتاىلية ١تن أعرىسى .المالبسة: الرابع   

"  ككاف دعاؤه للمعرس   رفأتي الثوب أصلحتو، كقد هنى عنو رسوؿ كاالتفاؽ كاإلصالح،
. "ع بينكما يف خَت ػبارؾ اهلل عليك كبارؾ فيك، كجم

   تػىٍرًميًهٍم ًْتًجىارىةو ًمٍن ًسجّْيلو  :  بريت القلمى بالسكُت، كمنو.االستعانة: الخامس   
ا يف .(4:الفيل)  . لالستعانة أيضان  ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً   كقيل إهنَّ
من : آؿ عمراف)   كىاٍلميٍستػىٍغًفرًينى بًاأٍلىٍسحىارً  :  كقولو تعاُف.ظرؼ زماف: السادس   
 كىيػىٍعلىمي مىا جىرىٍحتيٍم  ،(23من اآلية: الرـك)   مىنىاميكيٍم بًاللٍَّيًل كىالنػَّهىارً ، كقولو (17اآلية

ًإفَّ أىكَّؿى بػىٍيتو كيًضعى لًلنَّاًس  : كقولو تعاُف: كظرؼ مكاف .(60من اآلية: األنعاـ)  بًالنػَّهىارً 
 أىٍف تػىبػىوَّءا لًقىٍوًمكيمىا ٔتًٍصرى :  كقولو،(96:آؿ عمراف)  لىلًَّذم بًبىكَّةى ميبىارىكان كىىيدلن لًٍلعىالىًمُتى 

 .(87من اآلية: يونس)  بػيييوتان 
نىاءى تػىٍنبيتي بًالدٍُّىًن كىًصٍبغو  :  كقولو تعاُف.المعيَّة: السابع    يػٍ كىشىجىرىةن ٗتىٍريجي ًمٍن طيوًر سى

 .أم تنبت، كمعها دىنها (20:ا١تؤمنوف)  ًلٍ ًكًلُتى 
ًة رىبّْكى ٔتىٍجنيوفو  :  كقولو تعاُف.زائدة: فػالثاـ     كما لو قلنا ،(2:القلم)  مىا أىٍنتى بًًنٍعمى

 .أنت بنعمة ربك عاقل
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَّ النػٍَّفسى  :  قاؿ جلَّ اٝتو.أنها تأتي للدليل على الحكم: التاسع    تىبػٍ كىكى

كىاٍلعىٍُتى بًاٍلعىٍُتً كىاأٍلىٍنفى بًاأٍلىٍنًف كىاأٍليذيفى  مقتولة،  :، أم (45من اآلية: ا١تائدة) بًالنػٍَّفًس 
 .، أم مقلوعة(45من اآلية: ا١تائدة)  بًاأٍليذيًف كىالسّْنَّ بًالسّْنٌ 

 : ٨تو باهلل، كأما يف قوؿ الشاعر .حرؼ قسم: العاشر   
                                           

أخبرنا محمد بن كثير البصرم، : " في سنن الدارمي من كتاب النكاح، باب إذا تزكج الرجل ما يقاؿ لو-  2
قدـ عقيل بن أبي طالب البصرة، فتزكج امرأة من بني : سمعتو يقوؿ: حدثنا سفياف عن يونس عن الحسن قاؿ

: نهانا عن ذلك، كأمرنا أف نقوؿ -  - ال تقولوا ذلك، إف رسوؿ اهلل : بالرفاء كالبنين، فقاؿ: جشم، فقالوا لو
صحيح ابن : كينظر. 2095، رقم الحديث 572 / 2، ج"بارؾ اهلل لك كبارؾ عليك كجمع بينكما في خير 

. 10457، رقم الحديث 189 ص 6، كمصنف عبد الرزاؽ ج 4052، رقم الحديث 359 ص 9حباف ج 
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فهي متعلقة ٔتحذكؼ، ىو سألتك بربك ىل  ،((بربّْكى ىل ضممتى إليك ليلى ؟)) 
 .ضممتى إليك ليلى ؟، كليست للقسم، كأمثاؿ ذلك كثَت

نَّتػىٍُتً  : كقولو تعاُف .للبدؿ كللداللة على البدؿ: الحادم عشر    ٍلنىاىيٍم ًّتىنَّتػىٍيًهٍم جى  كىبىدَّ
 (16من اآلية: سػبأ) يف مسابقة النيب  "ىذه بتلك " ، كيف اٟتديث  - -  لعائشة 

  :كقوؿ الشاعر. للمرة الثانية
 كاػفليتى ِف ّٔمي قوـه إذا ركب  كا اإلغارةى فرسانان كركباناػشىنٌ 

                                                                                                                         
ت )، شاعػر غىًزؿ من المتيمين، من أىل نجد، (قيس بن الملوح بن مزاحم العامرم)ىو مجنوف ليلى -  1

 .(ـ687/ ىػ68
:  قبيل الصبح أك قبلت فاىا، من البحر الوافر كيليو قولو: شطر بيت آخره-  2

 رفيف األقحوانة في نداىا
كصػوب الغػاديات شغػػلن فػاىا 

 كىل رفٍَّت عليك قركف ليلى 
كأٌف قرنفالن كسػػػحيػق مسكو 

 
فسابقتو فسبقتو على : في سفر، قالت - - الحديث عن عائشة رضي اهلل عنها أنها كانت مع النبي -  3

، سنن أبي داكد، كتػاب الجهػاد، باب في "ىذه بتلك : " رجلي، فلما حملتي اللحػم سابقػتو، فسبقني، فقاؿ
، رقم 545 / 1صحيح ابن حباف ج : كينظر. 2578، رقم الحديث 34، ص 2السبق على الرجل، الجزء 

 / 14، كسنن البيهقي الكبرل ج 25745، رقم الحػديث 377 / 7، مسند أحمد ج 4691الحديث 
، كمعجم الكبير ج 8943، رقم 304 / 5، كسنن النسائي الكبرل ج 20316، رقم الحديث 425

. 124، رقم الحديث 23/47
معمر " البيت من البسيط، كىو لقريط بن أنيف العنبرم التميمي، شاعر جاىلي في حياتو غموض، انفرد -  4

بركاية خبر عنو خالصتو أف بعض بني شيباف أغاركا عليو كأخذكا ثالثين بعيران لو، فاستنجد بقومو فلم " بن المثنى 
، فأخػذكا من بني شيباف  ينجدكه، كتعللوا بالورع عن القتاؿ، فأتى قريطي بني مازف كاستنجد بهم فركب معو نفره
مائة بعير فدفعوىا إليو، كركبوا معو حتى صار إلى قومو، فقاؿ قريط بن أنيف األبيات المشهورة كالتي منها 

: الشاىد، كيقوؿ فيها
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كاٞتار كآّركر ،   ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّٛتىًن الرًَّحيمً  يف  .أنها للتبرًُّؾ كالتأٌسي: الثاني عشر   
. متعلقاف ٔتحذكؼو تقديره أبدأ، أك أشرعي، ك٨تومها

: مرٔف)  فىًإمنَّىا يىسٍَّرنىاهي بًًلسىاًنكى  : كلو تعاُفػيف ؽ .أنها تأتي بمعنى على: الثالث عشر   
. ، أم على لسانك(97من اآلية

 
 (ت)حرف التاء المثناة الفوقية 

  
: يأيت ١تعافالتاء تأيت حرفان، كتأيت اٝتان، فاٟترؼ 

 كال ،(85من اآلية: يوسف)  تىاللًَّو تػىٍفتىأي تىٍذكيري ييوسيف : يف قولو تعاُف .القسم :األكؿ   
". ترب الكعبة : "تأيت إالَّ مع لفظ اٞتاللة، كجاء شاٌذان 

، تقوموف، تقومُت، كىو ٦تا يستًت فيو الضمَت، كىو :أحد حركؼ المضارعة: الثاني     تقـو
: الفاعل كجوبان ألنو ال يصح أف حيل ٤تلو الظاىر، فال نقوؿ تقـو زيد ٓتالؼ الياء يف ٨تو

، فنقوؿ  . فالضمَت مستًت جوازان ،"يقـو زيد  " :يقـو
ا أينٍػثىى ػ قىالىٍت رىبّْ ًإٓفّْ كىضى : ك قػولو تعاُفػنح .أنها للتأنيث: الثالث    : آؿ عمراف) ٍعتػيهى

.  من أدلة ا١تاضي القوية(التاء) ، ك(36من اآلية
تأتي اسمان كىو ضمير رفعو للمتكلم كالمخاطب؛ ذكران أك أينثى، كفي المثنى : الرابع   

مىا قػيٍلتي ٢تىيٍم ًإالَّ مىا  ، (82من اآلية: ؼػالكو) كىمىا فػىعىٍلتيوي عىٍن أىٍمرًم :  ٨تو.كالجمع
                                                                                                                         

 بنو اللقيطة من ذيىل بن شيبانا
 عند الحفيظة إف ذك لوثةو النا
 طاركا إليو زرافات ككحدانا

 في النائبات على ما قاؿ برىانا
 ليسوا من الشرِّ في شيءو كإف ىانا

 كمن إساءة أىل السوء إحسانا
 سواىم من جميع الناس إنسانا
شنػػوا اإلغارة فػػرسػانان كركبانا 

 لو كنتي من مازفو لم تٍستىبٍح إبلي 
 إذان لقاـ بنصرم معشره خيشينه 

 قـو إذا الشر أبدل ناجذيو لهم
 ال يسألوف أخاىم حين يندبهم
 لكن قومي كإف كانوا ذكم عددو 

 يجزكف من ظلم أىل الظلم مغفرة
 كأفَّ ربك لم يخلق لخشيتو
فليػػػػت لي بهم قـو إذا ركبوا 

. بمختارات منها" ديواف الحماسة " كىي من عيوف الشعر، افتتح أبو تماـ كتابو 
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آؿ )  كىلىًئٍن ميتٍُّم أىٍك قيًتٍلتيٍم إًلُفى اللًَّو ٖتيٍشىريكفى   ،(117من اآلية: ا١تائدة) أىمىٍرتىًٍت ًبوً 
ا اٍلغىالًبيوفى  ،(158:عمراف  .(35من اآلية: القصص)  أىنٍػتيمىا كىمىًن اتػَّبػىعىكيمى
، كىي يف لغة من بعدما، كبعدما، كبعدىمىتٍ : عند من قاؿ  .أنها عالمة للوقف: الخامس   
 .ربيعة
 .أنها تلحق أٌم التي يتوصل بها إلى نداء ما فيو أؿ للتدليل على التأنيث: السادس   

ًئنَّةي  : كقولو تعاُف ا النػٍَّفسي اٍلميٍطمى ، 27 :الفجر)  اٍرًجًعي ًإُفى رىبًّْك رىاًضيىةن مىٍرًضيَّةن . يىا أىيػَّتػيهى
28). 
العالٌمة، الفهامة، البحاثة، النقادة كغَتىا، : يف مثل قولنا .أنها تأتي للمبالغة: السابع   

ىمَّارىةه بًالسُّوًء ًإالَّ مىا رىًحمى رىيبّْ  : فًتسم با٢تاء، كيوقف عليها، كتوصل تاءان، كمنو  ًإفَّ النػٍَّفسى ألى
 (53من اآلية: يوسف) . 
 
 

 
 (ثم) 

 
مثيَّ أىًفيضيوا ًمٍن حىٍيثي أىفىاضى  :  كقولو تعاُف.حرؼ عطف يفيد الترتيب، كالتراخي: أكال   

 .(199من اآلية: البقرة) النَّاسي 
كىًإذىا رىأىٍيتى مثىَّ رىأىٍيتى نىًعيمان  :  كقولو تعاُف.(ثىمَّ )بفتح الثاء اسم إشارة للمكاف : ثانيان    

ًبَتان   : ، فيقاؿالتاء ا١تربوطة، كقد تلحقها ىنػاؾكإذا رأيت :  أم،(20:اإلنساف)  كىميٍلكان كى
 .ٙتَّة
 

 (د) حرف الدال 
 



 
48 

 كىقىاؿى الًَّذم ٧تىىا ًمنػٍهيمىا كىادَّكىرى بػىٍعدى أيمَّةو  : قاؿ تعاُف .تأتي بدالن من التاء، كالذاؿ: أكال   
. تذكَّر بعد مدَّة:  أم،(45من اآلية: يوسف)
افتعل  ]: كلذا يظهر كزنو يف الصرؼ. ازدجر، إذ أصلو ازٕتر"  يف .بدالن من التاء: الثاني   
 .أفاده صاحب ا١تناىل الصافية[ افدعل ] رجوعان فيو إُف األصل، كليس  [

 (ذ)  حرف الذال المعجمة 
 : تأيت الذاؿ ١تعافو 

ىذا : "  كتدخل عليها ىاء التنبيو، فنقوؿ. للقريب المذكر()اسم إشارة (ذا): األكؿ   
ا مىا كىعىدى الرٍَّٛتىني كىصىدىؽى اٍلميٍرسىليوفى  : زيلػكبو جاء النت"   .(52من اآلية: يٌػس) ىىذى
 كىذىا النُّوًف ًإٍذ ذىىىبى ميغىاًضبان  : كقولو تعاُف .أنها تأتي بمعنى صاحب: الثاني   
. صاحب النوف: أم، (87من اآلية: األنبياء)
:  كتأيت موصولة يف لغة طيء، كقوؿ الشاعر .ذك: الثالث   

 دمػم كجػفإفَّ ا١تاء ماء أب  كبئرم ذك حفرتي كذك طويت
ا، كالذم طويتها: أم . الذم حفرهتي
نٍػيىا كىىيٍم بًاٍلعيٍدكىًة  :  كقولو تعاُف.إذ تأتي ظرؼ زماف للماضي: الرابع    ًإٍذ أىنٍػتيٍم بًاٍلعيٍدكىًة الدُّ

. (42من اآلية: ألنفاؿا)  اٍلقيٍصوىل كىالرٍَّكبي أىٍسفىلى ًمٍنكيمٍ 
:  كىي فيو عاملةه كمعمولة. للمستقبل يتضمن معنى الشرطظرفان إذا، كتأتي : الخامس   

عاملةه إذ أف اٞتملة بعدىا يف ٤تل خفض ّٔا، كمعمولة ألهنا يف ٤تل نصبو ّتوأّا، كىو 
 فالفعل كفاعلو، كما عطف ،(1:النصر)  اءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي ػًإذىا جى  : كلو تعاُفػسبٍّْح يف ؽ

سبح ْتمد ربك إذا : عليو يف ٤تل خفض بإذا، كإذا يف ٤تل نصبو بسبّْح مفعوالن ّٔا، كا١تعٌت

                                           
ا : كقولو تعالى. ما جاء بعد اسم اإلشارة كىو معرؼ باأللف كالالـ فإنو ييعرب إعرابها: [فائدة  ]- 1  ًإفَّ ىىذى

ـي  ؿ فتحو اسم إٌف، كىو من المبنيات، كىي ػ، فهذا في مح(9من اآلية: اإلسراء) اٍلقيٍرآفى يػىٍهًدم ًللًَّتي ًىيى أىقٍػوى
 . تمت. ىنا مفتوحة النوف أعربت إعراب ىذا الذم ىو اسم إفَّ " القرآف " تيعرب محالن، ككلمة 

البيت من الوافر كىو لسناف بن الفحل، كرد ذكره في اإلنصاؼ، كخزانة األدب كغيرىا، كالشاىد فيو -  2
، كأجراه "التي " في الجملتين اسمان موصوال بمعنى " ذك " ، حيث استعمل "ذك حفرت كذك طويتي : " قولو

. على غير العاقل، ألف المقصود بها البئر، كىي مؤنثة
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فاعلم أٌنك ميته فسبح : جاء نصر اهلل كالفتح، كالفاء يف فسبح مسبب إذ أف تقدير اٞتواب
-  - عند تالكة النيب : رضي اهلل عنهماقاؿ حىرب األمة عبد اهلل بن عباس . ْتمد ربك

. " ٢تي كما قلت -: "  -ابو ػؾ نفسك، فأجػىذه السورة نيعيت إِف
 .أنها تأتي فجائية: السادس

  زيدان كما قيلى سيدان أرلككنتي   ا كاللهازـً ػؼػػإذا أنَّو عبد الق
 

:  كقوؿ الشاعر ، كىي من نواصب الفعل ا١تضارع أنها جاءت للقطًع منصوبة: السابع
 ربو ػػىم بحػإذان كاهلل نرمي  فلى من قبل ا١تشيبً ػبي الطػًشيٍ تي 

. منصوبة بأف مضمرةن كجوبان، كال يضَته توسط القسم: فنرميىهم
 

                                           
حبر األمة، كمفسر كتاب  -  -ىو عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب بن ىاشم ، ابن عم رسوؿ اهلل -  1

ـ في حصار شعب أبي طالب، 619/  قبل الهجرة 3اهلل كترجمانو، كاف يقاؿ لو الحىٍبر كالبحر، كلد بمكة سنة 
الـز رسوؿ اهلل كركل عنو األحاديث الكثيرة، كأخذ عنو خلق من الصحابة، كأمم من التابعين، كلو مفردات 

/ ىػ 68ت )ليست لغيره من الصحابة التساع علمو، ككثػرة فهمو، ككماؿ عقلو كسعة فضلو رضي اهلل عنو، 
. (ـ687

، "نعيت إليَّ نفسي  - " - ، قاؿ رسوؿ اهلل (ًإذىا جىاءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي )لما نزلت : " عن ابن عباس قاؿ- 2
فإنو مقبوض في تلك السنة، تفرد بو أحمد، كركل العوفي عػن ابن عباس مثلو، كىكذا قاؿ مجاىد كأبو العالية 

   –بينما رسوؿ اهلل : "  نعي إليو، كعن ابن عباس قاؿ - 0-  كالضحاؾ كغير كاحد إنها أجل رسوؿ اهلل 
يا رسوؿ اهلل، كما أىل : اهلل أكبر اهلل أكبر جاء نصر اهلل كالفتح، كجاء أىل اليمن، قيل: في المدينة إذ قاؿ-  

كعن ابن عباس ". قـو رقيقة قلوبهم لينة طباعهم، اإليماف يماف، كالفقو يماف، كالحكمة يمانية : اليمن ؟، قاؿ
 نفسو حين نزلت،  –  –نعيت لرسوؿ اهلل : حتى ختم السورة قػاؿ (ًإذىا جىاءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي ) لما نزلت: قاؿ

 .728 / 4ينظر تفسير ابن كثير ج

جواز فتح : البيت من الطويل، كىو بال نسبة في أكضح المسالك، كفي بقية كتب النحو، كالشاىد فيو-  3
 .الفجائية" إذا " ككسرىا بعد " إفَّ " ىمزة 

 كأحد المخضرمين –   –حساف بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصارم، أبو الوليد، شاعر الرسوؿ -  1
الذين أدركوا الجاىلية كاإلسالـ عاش ستين سنة في الجاىلية كمثلها في اإلسالـ، ككاف من سكاف المدينة، قاؿ 

كاف شاعر األنصار في الجاىلية، كشاعر النبي في النبوة، كشاعر : عنو أبو عبيدة فضل حساف الشػعراء بثالثة
 . ـ673/ ىػ 54اليمانيين في اإلسالـ، توفي في المدينة عاـ 
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 (ُربَّب ) 
 
   ، ريبَّت،  :خيفض بالكسرة، كيشدَّد، كخيفَّف، كتدخل عليو التاء فيقاؿ خافض، ريبَّ حرؼه

انيوا ميٍسًلًمُتى  : كلو تعاُفػ ليدخل على الفعل، كق(ما)كتدخل عليو   رئتىىا يػىوىدُّ الًَّذينى كىفىريكا لىٍو كى
 (2:اٟتجر) ربو رجالن، : ؿ عليها ا٢تاء، فيقاؿػ، كتدخ

ا، رىبَّتما، ريبَّتما: كالست اللغات فيها ىي ا، رئتَّ ، رىٔتَّ ، ريبَّ كمن . كما جاء يف الصحاح. رىبَّ
:   (ريبَّ )قوؿ الشاعر يف : األمثلة على بعضها

 ١تَّا ػتي منو ؼػريبَّ يوـو بكي  ٍرتي يف غَته بكيتي عليوػػصً 
ريبَّتما)ك 

) : ناصر "رٛتو اهلل؛ مناصحان أيستاذه  "٤تمد بن إٝتاعيل األمَت"قاؿ اإلماـ
:   يف قصيدةو طويلة منها"احملبشي

فأينى صربيؾى من حُتو إُف حًُت 
 ؟

 كإف تقٍل حاجة مسٍَّت، فربَّتما  

                                           
، كقبلو بيت (ـ660/ ىػ 40ت ) – كـر اهلل كجػهو –ينسب ىذا البيت إلى اإلمػاـ علي بن أبي طالب -  2

 : آخر يقوؿ فيو
كبالءه ذىبػػت مػنو إليػػػػػًو    عجبان للػػػػزماف في حالتػػيو 

 
  -سبق إلى ذلك المتنبي حيث قاؿ  :

بسػػػيرو أك قنػػاةو أك حيػػساـً    فربتما شفيػػتي غليل صػػدرم 

 
ىو محػمد بن إسماعيل بن صالح الحسني الكحالني الصنعاني، مجتهد من بيت اإلمػامة في اليمن، يلقب - 1

توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار : بالمؤيد باهلل بن المتوكل على اهلل، نشأ كتوفى بصنعاء، كلو كتب كثيرة منها
، كسبل السالـ شرح بلوغ المراـ من أدلة األحكاـ البن حجر العسقالني، كمنحة الغفار (في مصطلح الحديث)

 .(ـ1768/ ىػ 1182ت )حاشية ضوء النهار، كديواف شعر، كعدد كبير من المصنفات كالرسائل، 
:   بيتان من البحر البسيط ، كمطلعها33ىذا البيت من قصيدة عدد أبياتها -  2

 كما ركيناه عن طو ك يس
  عليك مػػاذا تػيرىجِّػي بعد ستػػينً 

 ذبحت نفسك لكن ال بسكينً  
  ذبحت نفسك كالستػوف قد كردتٍ 
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 : قاؿ الشاعر : (رٌٔتا)ك 
ا تكره النفوًس من األمػ   ةه كحلّْ العقاؿً ػػ فرجاػًر لو  رٔتَّ

 
 (س) حرف السين المهممة 

 
التمهل لدخو٢تا على ا١تضارع، كقولو : ، أمكيفػأكالن جاءت لمعنى كاحد ىو التس   
ا الثػَّقىالفً  : تعاُف نػىٍفريغي لىكيٍم أىيػُّهى ، كمثلها سوؼ، كسىٍو بغَت فاء، قاؿ  (31:الرٛتن)  سى
: " كقد حيذؼ الواك أيضان، كقرأ طلحة. ((كإف أىلك فسو جيدكف غَتم)): الشاعر

ٌيان  : اُفػ، يف قولو تع"كلسأخرج حيَّا  : " ، كقيرئ(66من اآلية: مرٔف)  لىسىٍوؼى أيٍخرىجي حى
". كلسيعطيكى ربُّكى فًتضى 

، يف مثػعلى الفعل تفي (است)كدخوؿ حرؼ  طلب الفهم، : ؿ استفهمى، أمػد معٌت طىلىبى
استخرج : كلذا تظهر ذاهتا يف الوزف، فنقوؿ يف كزف. طلب إخراج كذا: كاستخرجى، أم

ا ًمٍن ًكعىاًء أىًخيو : رآف الكرٔفػاء يف القػ، كج(استفعل) من : يوسف)  مثيَّ اٍستىٍخرىجىهى
  .(76اآلية
 

 (ط)حرف الطاء 
كما قلنا يف كزف  (افتعل)، فنقوؿ يف كزنو (اصطرب):  يف مثلبدالن من التاءالطاء تأيت    
 .، فالوزف دليل على األصل كذا أفاده صاحب ا١تناىل الصافية(افطعل)، كَف نقل (ازدجر)

 (ع)حرف العين المهممة 

                                           
ىو إبراىيم بن العباس الصولي، كاتب العراؽ في عصره أصلو من خراساف، ككاف جده محمد من رجاؿ -  3

 .(ـ857/ ىػ 243ت )الدكلة العباسية كدعاتها، لو ديواف رسائل، كديواف شعر، 
ىو طلحة بن مصرؼ الهمداني الكوفي، أبو محمد سيد القراء، محدث من العصر األموم، عاش بالكوفة - 1

فنسب إليها، كتوفر على علـو الحديث، كاعتبر من الثالثة الذين حضركا موقعة دير الجماجم، ثم تبرأ من 
. (ـ730/ ىػ 112ت )اشتراكو فيها بعد ذلك، 
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 .[فاٝتٍع كىًع القوؿى كما كىعٍيتي  ]: يف مثل .فعل أمر (عً )أكالن حرؼ العين مقطوعة    

 (عن)
 

:   حرؼ جر، ك٢تا ستةي معافو    تأيت
. ما فعلتو إال عن اضطرار: ٨تو .التعليل: األكؿ   
َّ طىبىقان عىٍن طىبىقو  : كقولو تعاُف .ظرفية بمعنى بعد: الثاني     " ،(19:االنشقاؽ)  لىتػىرٍكى ي
 .طبقان بعد طبق: أم
من : البقرة)  كىاٍعفي عىنَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٛتىٍنىا : كقولو تعاُف .التجاكز: الثالث   
 (.(ترحٍَّل عن مكافو فيو ضىيمي )) : ، كقوؿ الشاعر(286اآلية
ٍيئان  : اُفػكقولو تع .البدؿ: الرابع    من : البقرة) كىاتػَّقيوا يػىٍومان ال ٕتىٍزًم نػىٍفسه عىٍن نػىٍفسو شى
اًب اللًَّو ًمٍن شىٍيءو  : ، كقولو تعاُف(123اآلية من : إبراىيم) فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍغنيوفى عىنَّا ًمٍن عىذى
 .(21اآلية
فػىقىاؿى ًإٓفّْ أىٍحبىٍبتي حيبَّ ا٠ٍتىٍَتً عىٍن ذًٍكًر رىيبّْ حىىتَّ  : كقولو تعاُف .االستعالء: الخامس   

. على أمر ريب: ، أم(32:ص)  تػىوىارىٍت بًاٟتًٍجىابً 
أفاده " ًمٍن عن ديُت األمَت : " اٞتارَّة، ٨تو (ًمنٍ )كتدخل عليها  .بمعنى جانب: السادس   

 .لويس معلوؼ يف ا١تنجد
 

  (عمى)
: تأيت ١تعافو 

". (23من اآلية: ا١تائدة) اٍدخيليوا عىلىٍيًهمي اٍلبىابى   : كقولو تعاُف.التعدية: األكؿ   
. (4:القلم) كىًإنَّكى لىعىلىى خيليقو عىًظيمو  : كقولو تعاُف .االستعالء: الثاني   

                                           
، مادة 775ـ، ص 1988، 30المنجد في اللغة كاألعالـ، بػيركت، منشورات دار المشرؽ، ط: ينظر-  1
. (من)
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ـى عىلىى حيبًّْو ًمٍسًكينان كىيىًتيمان كىأىًسَتان  :  كقولو تعاُف.المعية: الثالث     كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
، (6من اآلية: الرعد) كىًإفَّ رىبَّكى لىذيك مىٍغًفرىةو لًلنَّاًس عىلىى ظيٍلًمًهٍم  :  كقولو.(8:اإلنساف)
. مع حبهم الطعاـ، كمع ظلم الناس: أم
ذلكموه  -: "  –حديث رسوؿ اهلل : كػ نح.نى إٍلزىـػعل أمر بمعػتأتي اسم ؼ: الرابع   

 . "فعليكموه
 :كمنو قوؿ شاعر اليمن ٤تمد ٤تمود الزبَتم  .بمعنى الضماف كاإللتزاـ: الخامس   

تك  كَّمى يف األعناًؽ بتَّاري ػكما تىح  ان ـعليَّ أف أٍخًلبى األلباب ٤تي
. عنو: رضي عليو، أم: ٨تو .المجاكرة: السادس   

عالـى تضربٍت ؟ أم ألم ًعلَّة ؟ : ٨تو.التعليل: السابع

                                           
محمد محمود الزبيػرم، شاعر يمني، لقب بػأبي األحرار، من دعاة الثورة على األئمة، أصدر صحيفة -  2
الخدعة الكبرل : ـ إلى أف اغتيل، من كتبو1962، كتولى أكثر من كزارة بعد قياـ الثورة اليمنية (صوت اليمن)

 .(ـ1965/ ىػ 1384ت )، كديواف شعر كلها مطبوعة (مأساة كاؽ الواؽ)في السياسة العربية، ركاية 
 :من قصيدة لألستاذ الزبيرم مستهلها-  1

 ار ؟ ػػأنتى أـ ف- ضه ػ يا قرم–أجنَّةه   اري ػرين آثػػػػففيك من صفة األـ

 تعز يجمع العلماء كالشعراء كالمثقفين عنده كمنتدل أدبي تيبحث فيو ة كاف اإلماـ أحمد كلي العهد أمير محافظ
  النثر، ككاف من ًحزب كالشعر ىجرية تقريبان حىصلت مناظرة بين النثرً 1361المسائل كاألشعار كفي سنة 

فقاؿ الزبيرم قصيدتو الرائية، كمنحو . الشعر محمد محمود الزبيرممن حزب األستاذ أحمد محمد نعماف، ك
 : كلي العهد لقب أمير الشعراء، كإليو أشار في قصيدتو

َـّ ػػػػأني على الشعر نو  خمان ييسجِّلي ليػػػػقلدتني منصبان ض  اري ػػاءه كأ

:  كيقوؿ فيها
 كأنَّما قد أيذيبٍت فيو أقماري 

 نٌاري ػػكزم سيمػػق مثلما جػجازيت
 بنى لك الشعر قصران أنت داخلو 

 دػؽػق ؼػثر في يوـو عليػإف تنصر الن

:  كيمتدح كلي العهد فيها
 مخالبه من أعاديها كأظفاري 
 كما تػىهيٌب إلى األككار أطياري 

 راري ػػػػالـً تكػا أنت لإلسػكأنَّم

 أنقذتمي أمة كادت تمزِّقها 
 فأقبلٍت تترامى تحتى ظلكمي 

 ىاػعثػالـً تبػت يا ناصر اإلسػكجئ
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ًدينىةى عىلىى ًحًُت غىٍفلىةو ًمٍن أىٍىًلهىا : كقولو تعاُف.تأتي بمعنى في: الثامن     كىدىخىلى اٍلمى
. (15من اآلية: القصص)
. بسم اهلل: اركب على اسم اهلل، أم: ٨تو .موافقة الباء: التاسع   
. ((على أفَّ قيرب الداًر خَته من البيعًد )): مثل .االستدراؾ: العاشر   
 

 (ف) حرف الفاء 
 

:  تأيت الفاء ألربعة معافو 
فىاٗتَّىذىٍت ًمٍن  : كلو تعاُفػسبو، كقػكتفيد الًتتيب ك التعقيب لكلٍّ بح .أنها عاطفة: األكؿ   

نىا فػىتىمىثَّلى ٢تىىا بىشىران سىوًيٌان  ابان فىأىٍرسىٍلنىا إًلىيػٍهىا ريكحى فىحىمىلىٍتوي  : مث قولو تعاُف (17:مرٔف )(ديكهًنًٍم ًحجى
انان قىًصٌيان  ا  .فىانٍػتىبىذىٍت ًبًو مىكى ا اٍلمىخىاضي ًإُفى ًجذًٍع النٍَّخلىًة قىالىٍت يىا لىٍيتىًٍت ًمتُّ قػىٍبلى ىىذى فىأىجىاءىىى

، 22: مرٔف)  فػىنىادىاىىا ًمٍن ٖتىًٍتهىا أىالَّ ٖتىٍزىٓف قىٍد جىعىلى رىبًُّك ٖتىٍتىًك سىرًيٌان . كىكيٍنتي نىٍسيان مىٍنًسٌيان 
، لقد كاف الًتتيب كالتعقيب ْتسبو، ك٨تن منشي مع القرآف، فال لزـك للتكلُّف (24، 23

فيما خيالفو، كاحتماؿ أهنا اختصرت ا١تراحل يف ٛتلها أك أهنا جرت على العادة، كعلى كلٍّ 
،  معنوم:فنظاـ الًتتيب كالتعقيب يف اآليات كارد ككاضح، كالًتتيب من حيث ىو نوعاف

 : ًذٍكرم:كاآلخر. زيد فاضله فأكرمو: ٨تو. كىو أف ما بعدىا حاصل بعد ما قبلها يف الواقع
فىأىزى٢تَّيمىا الشٍَّيطىافي عىنػٍهىا فىأىٍخرىجىهيمىا  : قولو تعاُف: كىو عطفه مفصَّل على ٣تملو غالبان، ٨تو

انىا ًفيًو  . (36من اآلية: البقرة) ٦تَّا كى
ٍلنىاىيٍم  : كقولو تعاُف .أنها تأتي سببية: الثاني     كىبىدَّ

فىأىٍعرىضيوا فىأىٍرسىٍلنىا عىلىٍيًهٍم سىٍيلى اٍلعىرًـً
نَّتػىٍُتً  إف الفأر سبب ىدـ السد :  كىذا ينايف قوؿ من يقوؿ،(16من اآلية: سػبأ) ًّتىنَّتػىٍيًهٍم جى

ذىًلكى جىزىيٍػنىاىيٍم ٔتىا كىفىريكا  : لعدـ تعهدىم إصالحو، كأكَّد عدـ صحة ىذا الزعم اآلية بعدىا
. (17:سػبأ) كىىىٍل ٧تيىازًم ًإالَّ اٍلكىفيورى 

                                           
، ينسب إلى مجنوف ليلى؛ قيس بن الملوح بن مزاحم (بكلٍّ تداكينا فلم يشف ما بنا): شطر بيت أكلو-  1

 .(ىػ68ت )العامرم 



 
55 

، كٝتيت ىذه أف تكوف رابطة لجواب الشرط فيما ال يصلح الجـز فيو: الثالث   
: الفصيحة، كذلك يف سبعة مواضع ٚتعها الناظم يف بيت فقاؿ

 امدو ػيةه، كبجػبػاٝتيةه، طل  كٔتا، كقد، كبلن، كبالتنفيسً 
ٍيًن كىاأٍلىقػٍرىًبُتى ػ قيٍل مىا أىنٍػفىٍقتي : كلو تعاُفػكق: اسمية .1  ـٍ ًمٍن خىٍَتو فىًلٍلوىاًلدى

 .(215من اآلية: البقرة)
بُّوفى اللَّوى فىاتًَّبعيوٓف حييًٍبٍبكيمي اللَّوي كىيػىٍغًفٍر  : كقولو تعاُف :طلبية .2 قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ٖتًي

 .(31:آؿ عمراف)  لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه 

 قىاؿى ًإفَّ اللَّوى  :  كقولو تعاُف[أم تدخل على فعل جامد  ] :كبجامد .3
 .(249من اآلية: البقرة) ميٍبتىًليكيٍم بًنػىهىرو فىمىٍن شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍيسى ًمٍتّْ 

اءى اللَّوي عىلىى ػكىمىا أىؼى  :  كقولو تعاُف:[ (ما)تدخل على حرؼ : أم ] كبما .4
ٍفتيٍم عىلىٍيًو ًمٍن خىٍيلو كىال رًكىابو   .(6من اآلية: اٟتشر) رىسيولًًو ًمنػٍهيٍم فىمىا أىٍكجى

من : يوسف) ًإٍف يىٍسرًٍؽ فػىقىٍد سىرىؽى أىخه لىوي ًمٍن قػىٍبلي  : كقولو تعاُف :كقد .5
 .(77اآلية

ٍيئان :  كقولو تعاُف:كلن .6 آؿ )  كىمىٍن يػىنػٍقىًلٍب عىلىى عىًقبػىٍيًو فػىلىٍن يىضيرَّ اللَّوى شى
 .(144من اآلية: عمراف

تػيٍرًضعي لىوي  : كقولو تعاُف -: السين كسوؼ -كبالتنفيس  .7 كىًإٍف تػىعىاسىٍرمتيٍ فىسى
  .(6من اآلية: الطالؽ) أيٍخرىل

بُّوفى اللَّوى فىاتًَّبعيوٓف حييًٍبٍبكيمي اللَّوي  : يف قولو تعاُف" حيبٍبكم " كاٞتازـي لكلمة   قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ٖتًي
. كاألمري ٦تا جيـز فعلُت كهذا.  ىو فعل األمر،(31من اآلية: آؿ عمراف)
زيده فاضله فأٍكرمو، كٚتعها بعض الشعراء :  كما سبق أف قلنا.أف تجيء للتفريع: الرابع   

:  يف قولو
 ما قدَّموه ًعٌلة لالحقً 

 مهما تكن ٞتواب شرطو سابقً 
 ؽً ػػتفصيًل فاحفظها بنظمو رائ

 كالفاء للتفريًع جاءت إف يكن 
 كالعكس للتعليل، كىي صحيحةه 

 اؿو فللػػػكإذا أتت من بعد إجم
. (36من اآلية: البقرة) فىأىزى٢تَّيمىا الشٍَّيطىافي  : كقد سبق التمثيل، كمنو
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، (117من اآلية: البقرة)  كيٍن فػىيىكيوفي  : كقولو تعاُف .أف تأتي لالستئناؼ: الخامس   
. أفاده ا١تنجد. فحينئذو يكوف: أم

:  كذكر ٢تا آخر ثالثة معافو فقاؿ
 فعاطفةه ترتب باتصاؿً 

 تأيت النفصاؿً  :كبعض قاؿ
 جلٍت سببية ضمن ا١تقاؿً 
 على سببية يف كلّْ حاؿً 

 كىًر ا١تقاؿً ػىر ذاؾ يف صي ػكيظ

 معآف الفاء ال تعدك ثالثان  
 قد تأيت كواكو : كبعضه قاؿ

 كيف ٚتلو كأكصاؼو كثَتان 
 كرابطة اٞتواب تدؿُّ فيو

 كـه ػاؿ ؽػد ؽػما ؽػكزائدةه ؾ
نىا فػىتىمىثَّلى ٢تىىا بىشىران  :  يف قولو تعاُف:العاطفةمثاؿ  -1 فىأىٍرسىٍلنىا إًلىيػٍهىا ريكحى

ا ػفىأىتىٍت ًبًو ؽى  : إُف قولو تعاُف (17من اآلية: مرٔف) سىوًيٌان  ٍكمىهى
. (27من اآلية: مرٔف) ٖتىًٍمليو

 يف (فمثلك حيبلى قد طرقت، كمرضعو ): ؿػمث. ا تأتي كواكـػمثاؿ  -2
مضاؼ إُف كاؼ ا١تخاطبة  (مثل)قوؿ امرئ القيس، كفيو نظر ألف 
إالٌ على نكرة فباألحرل  (كريبٌ ) :فهو معرفة، كىي ال تدخل أم

 .الفاء

كما سبق - ، ككذلك يف ٚتلو كأكصاؼ الفصل ىو التفريعكمثاؿ  -3
 :  الشاعر، ككذلك جواب الشرط كالزائدة، مثل قوؿ-ىا شرح
" فعند ذلك "  فالفاء يف (( فإذا ىلكت فعند ذلك فاجزعي))

". فاجزعي " زائدة، كالرابطة ىي قولو 
                                           

 .(كوف: مادة)، 704المنجد في اللغة كاألعالـ، ص : ينظر-  1
 .( ؽ ىػ80ت )فألهيتها عن ذم تمائم محوؿ، المرئ القيس بن حجر : شطر بيت آخره-  1
النمر بن تولب بن زىير بن أقيش، ينتهي نسبو إلى عوؼ بن كائل بن قيس بن عبد مناة، شاعر جاىلي، - 2

 كما عرؼ لو في المديح –  –أدرؾ اإلسالـ  كىو كبير فأسلم كعد من الصحابة، كركل حديثان عن الرسوؿ 
. ـ635/ ىػ 14، توفي في آخر خالفة أبي بكر الصديق عاـ  - –إال قصيدة كاحدة مدح فيها رسوؿ اهلل 

:  كىو البيت الرابع من قصيدة مطلعها. ال تجزعي إف منفسان أىلكتو: شطر بيت أكلو-  3
سػفها تبػٌيتػكى المػػالمة ى فاىجعي  قالت لتعذلني من الليػل اسػػمًع  
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 (ق)حرف القاف 

 
كىًقًهمي  : كلو تعاُفػ، كق"كقى " من ا١تاضي "ًؽ " ، فعل أمرحرؼ القاؼ مقطوعة تأيت 

، كىو "ؽً : "، ففعل األمر(9من اآلية: غافر) السَّيّْئىاًت كىمىٍن تىًق السَّيّْئىاًت يػىٍومىًئذو فػىقىٍد رىًٛتٍتىوي 
بة ػمَت مستًت تقديره أنت يا اهلل، ا٢تاء ضمَت الغائبُت متصل مكسور ١تناسػدعاء فاعلو ض

، كقنا عذاب النار مثلو، ػ، كالسيئ"ًؽ " القاؼ يف ٤تل نصب ا١تفعوؿ األكؿ لػ  ات مفعوؿ ثافو
 .[ًؽ ا١تستجَت قياه، قوه، قي، قُتى  ]: كقو٢تم

 
 (قد)

 
:   ١تعاف(قد)تأيت 
عى اللَّوي قػىٍوؿى الَّيًت ٕتيىاًدليكى يف زىٍكًجهىا  : كقولو تعاُف.لتحقيق الماضي: األكؿ     قىٍد ٝتًى
. (1:ا١تؤمنوف) قىٍد أىفػٍلىحى اٍلميٍؤًمنيوفى  : ، كقولو تعاُف(1من اآلية: آّادلة)
 : كقوؿ الشاعر.أنها تدخل على المضارع كتفيد تقليلو: الثاني   

ـي ػكأفَّ أثواب  فرَّان أناملو ػقد أترؾي الًقرفى مص   ت بفرصادً ػجَّ ق 
قىٍد يػىٍعلىمي  بة هلل سبحانو كتعاُف، ػيق أيضان بالنسػأما يف القرآف فإهنا مع ا١تضارع تفيد التحق

 .، أم قد عىًلمى (18من اآلية: األحزاب) اللَّوي اٍلميعىوًّْقُتى ًمٍنكيٍم 

                                                                                                                         
 

عبيد بن األبرص بن عوؼ بن جشم األسدم، أبو زياد، من مضر من دىاة الجاىلية كحكمائها، كىو أحد - 1
أصحاب المجمهرات المعدكدة طبقة ثانية عن المعلقات، عاصر امرأ القيس، كلو معو مناظرات كمناقضات، 

. ـ598/ ىػ . ؽ25كعمِّػر طويالن حتى قتلو النعماف بن المنذر عاـ 
:  ىو البيت الحادم عشر من قصيدة مطلعها-  1

آلؿ أسماء لم يػيٍلػػػػًمٍم لميػػعاًد    طاؼ الخػػػياؿ علينا ليلة الوادم 
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ٓف من نصر ا٠تبيبُت دؽ) :كقوؿ الشاعر .أنها تأتي بمعنى يكفيني أك حسبي: الثالث   
  .(قىًدم

:   كينوف الداؿ عوضان عن ٚتلة، كقوؿ الشاعر
 ابنا ػيٍػرى أىفَّ رًؾػؿي غى جُّ أفد الًت   النا ككأف قىدو ػػ١تٌا تػىزيؿ برًح

. ككأف قد زالت: أم
ًر ًإذىا تىالىىا. كىالشٍَّمًس كىضيحىاىىا : كقولو تعاُف.أنها تأتي جوابان للقسم: الرابع    . كىاٍلقىمى

ىىا اًر ًإذىا جىالَّ قىٍد أىفػٍلىحى  : كلو تعاُف كاآليات التالية ٢تا حىت ؽ،(3، 2، 1:الشمس) كىالنػَّهى
ا . ، كذلك جواب القسم(9:الشمس)  مىٍن زىكَّاىى

 فيػينػٍفىى ّٔا، قاؿ بعض "ما " كتكوف قد بمعنى : " قاؿ في لساف العرب: الخامس   
. ما كنت يف خَتو فتعرفوي : ، أم[قد كنت يف خَتو فتعرفو  ]: العرب

 
  (ك)حرف الكاف 

 
:  تأيت الكاؼ ١تعنيُت

اأٍلىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ  : كقولو تعاُف .حرؼ جر خاص بالتشبيو: األكؿ    ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كى
ثىًل اٍلكىٍلًب  : كلوػ كؽ،(44من اآلية: الفرقاف) سىًبيالن  ثػىليوي كىمى من : ألعراؼا)  فىمى
يمه  : ، كقولو(176اآلية اكىةه كىأىنَّوي كىِفّّ ٛتًى نىوي عىدى من : فصلت)  فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍنىكى كىبػىيػٍ
.  ك٨توىا،(34اآلية
قىاؿى أىرىأىيٍػتىكى  : كقولو تعاُف.أنها ضمير نصبو متصل للمخاطبين ذكوران أك إناثا: الثاني   

ا الًَّذم كىرٍَّمتى عىلىيَّ  ًلًك قىاؿى رىبُّكً  : كلوػ، كؽ(62من اآلية: راءػاالس) ىىذى : رٔفػـ)  قىاؿى كىذى
                                           

، أبو أمامة، شاعر جاىلي من الطبقة األكلى، من أىل الحجاز، (زياد بن معاكية بن ضباب)النابغة الذبياني -  2
/ ىػ . ؽ18ت )كانت تضرب لو قبة من جلد أحمر بسوؽ عكاظ، فتقصده الشعراء، فتعرض علية أشعارىا، 

 .(ـ605
:  ىذا البيت ىو الثاني من معلقتو الشهيرة التي مطلعها-  3

عجػػالف ذا زادو كغيػػر مػػزكًد    أمن آؿ ميَّة رائػػحه أك مغتػػدم  
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 منصوب (40من اآلية: األنعاـ) أىرىأىيٍػتىكيٍم ًإٍف أىتىاكيٍم    ير ا١تؤنثة،ػرد ضمػ مج،(21من اآلية
 .يف ىذا الباب" كاف " كالبد من استطراد اٟتديث عن . ضمَت ا١تذكر

 (كان)
 

:  معآف كاف عشرة
 كىكىافى اللَّوي عىلىى كيلّْ  : اُفػكلو تعػىا عادة، كقػكىي اليت خربىا من اسم .الناقصة: األكؿ   

. (45من اآلية: الكهف) شىٍيءو ميٍقتىًدران 
: يف ملحة اإلعراب: قاؿ اٟتريرم .التامَّة: الثاني   

 كإف تقل يا قـو قد كاف ا١تطر   برٍ ػػػفلست ٖتتاج ٢تا إُف خ
. ثبت: أم" كاف اهلل كال شيء معو "  ".ثػىبىتى " أتي بمعنى ػأنها ت: الثالث   
من : النساء) كىكىافى اللَّوي غىفيوران رىًحيمان  : كقولو تعاُف .معنى الدكاـ كاالستمرار: الرابع   
 .كغَتىا" (96اآلية
يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس  : كقولو تعاُف.بمعنى الحاؿ: الخامس     :آؿ عمراف) كيٍنتيٍم خى

. أنتم خَت أيمَّة: ، أم(110من اآلية
: البقرة) كىًإٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىنىًظرىةه ًإُفى مىٍيسىرىة : كقولو تعاُف.بمعنى حضر: السادس   

. (280من اآلية
من : النمل)  مىا كىافى لىكيٍم أىٍف تػيٍنًبتيوا شىجىرىىىا : كقولو تعاُف .بمعنى ينبغي: السابع   
مىا يىكيوفي ِف أىٍف أىقيوؿى مىا  : يو السالـػ، كمنو حكاية القرآف عن عيسى بن مرٔف عل(60اآلية

. (116من اآلية: ا١تائدة) لىٍيسى ِف ًْتىقٍّ 
ًدينىًة ًتٍسعىةي رىٍىطو يػيٍفًسديكفى  : يف قولو تعاُف.بمعنى المضي المنقطع: الثامن    كىكىافى يف اٍلمى

. (48:النمل) يف اأٍلىٍرًض كىال ييٍصًلحيوفى 
: اإلنساف)  كىخيىىافيوفى يػىٍومان كىافى شىرُّهي ميٍستىًطَتان  :  كقولو تعاُف.بمعنى االستقباؿ: التاسع   

.  كقوعو من اهلل نزؿ منػزلة ا١تاضييقؽح أم لت،(7من اآلية
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أفادىا لويس معلوؼ يف ا١تنجد . أم كقعى " ما شاء اهلل كاف : " ٨تو.بمعنى كقع: العاشر   
. 
 

  (ل) حرف الالم 
 

: كتأيت ١تعافو  [الالـ آّردة أك ا١تفردة : القسم األكؿ ]قسمُت كىي على
من : الطالؽ) لًيػيٍنًفٍق ذيك سىعىةو ًمٍن سىعىًتًو  : كلو تعاُفػكق: كىي مكسورة .لألمرً : األكؿ   
. (7اآلية
 من :السجدة)ك (46من اآلية: القصص)  لًتػيٍنًذرى قػىٍومان  : كقولو تعاُف.للتعليل: الثاني   
اءى عىلىى النَّاًس  : ، كقولو(6من اآلية: يػس)  ك،(3اآلية من : البقرة) لًتىكيونيوا شيهىدى
. ، كىي من نواصب الفعل ا١تضارع فينصب بأف مضمرة بعدىا(143اآلية
لًلًَّو مىا يف السَّمىاكىاًت كىمىا يف اأٍلىٍرًض  :  كتفيد اٟتصر ىنا، يف قولو تعاُف.للًمٍلك: الثالث   
 (284من اآلية: البقرة) لتغليب من ال يعقل على من يعقل، كما جاء يف تغليب من ،

من : األنبياء) كىلىوي مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرض   : كلو تعاُفػيعقل على من ال يعقل يف ؽ
 .(19اآلية
من : األنعاـ) أىال لىوي اٟتٍيٍكمي كىىيوى أىٍسرىعي اٟتٍىاًسًبُتى  : كقولو تعاُف.االختصاص: الرابع   
نَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي  : ، كقولو تعاُف(62اآلية كىسىارًعيوا ًإُفى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبّْكيٍم كىجى

. (133:آؿ عمراف)  أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى 
ًٍلكيوفى خىزىاًئنى رىٍٛتىًة رىيبّْ ًإذان  : كقولو تعاُف.في جواب لو: الخامس    قيٍل لىٍو أىنٍػتيٍم ٘تى

نٍػفىاًؽ كىكىافى اإٍلٍنسىافي قػىتيوران  ىٍمسىٍكتيٍم خىٍشيىةى اأٍلً . (100:اإلسراء)  ألى
من : سػبأ)  لىٍوال أىنٍػتيٍم لىكينَّا ميٍؤًمًنُتى  : كقولو تعاُف.في جواب لوال: السادس   
:  كقوؿ الشاعر. (31اآلية

                                           
 .704ينظر المنجد في اللغة كاألعالـ، ص - 1
ىػ 93ت )عمر بن أبي ربيعة المخزكمي القرشي أبو الخطاب، أرؽ شعراء عصره، من طبقة جرير كالفرزدؽ، -  1
 .(ـ711/
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 نيها من ا٢تودًج ػػأكمت بعي  اـ َف أحججً ػكالؾ يف ذا العؿ
 .لًتكت اٟتجَّ :  مكاف الالـ، أم(َف)ػ ؼ
 : قاؿ الشاعر.للقسم: السابع   

 لعمرؾ ما اإلنساف إال ابن يومو   على ما تىقضَّى يومو ال ابن أمسو
: اٟتديد) ًلكىٍيال تىٍأسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم  : كلو تعاُفػ كق"لكي " ؛ "كي " الـ : الثامن   

. ، كىي ناصبة للمضارع بأف مضمرة(23من اآلية
 كٝتيت ،(172:الصافات)  ًإنػَّهيٍم ٢تىيمي اٍلمىٍنصيوريكفى  :  يف قولو تعاُف.المزحلقة: التاسع   

إفَّ ا١تؤكدة زحلقتها " مزحلقة ألف أصل دخو٢تا على ا١تبتدأ، ٢تم ىم ا١تنصوركف، فلما دخلت 
إُف ا٠ترب، كتسمى ىذه اٞتملة من أقول مراتب التأكيد للميٍنًكر عند البيانيُت؛ حيثي أكدت 

  قىاليوا رىبػُّنىا يػىٍعلىمي ًإنَّا إًلىٍيكيٍم لىميٍرسىليوفى  : كلو تعاُفػكمثلها يف ؽ. بأف، كباٝتٌية اٞتملة، كبالالـ
. (16:يٌػس)
: أم " (1من اآلية: الطالؽ)  فىطىلّْقيوىينَّ لًًعدَّهًتًنَّ  : يف قولو تعاُف .االستقباؿ: العاشر   

 " –   – حديث النيب ككذا الطائفة اإلٝتاعيلية كتفسر ا١ترجئة،. مستقبالت العدة
 " (1من اآلية: الطالؽ)  فىطىلّْقيوىينَّ لًًعدَّهًتًنَّ على " ركا لرؤيتو ػصوموا لرؤيتو كأفط

لالستقباؿ فيفطركف قبل رؤية ىالؿ شواؿ، كيصوموف قبل رؤية ىالؿ رمضاف غَت قاصدين 
. صـو الشكّْ ا١تستحب

                                           
:  كيتبعو بيت آخر يقوؿ فيو-  2

كلػػػو تػركتى الحػػجَّ لم أىٍخريًج    أنت إلى مػػكػة أخػرجػػتني 

 
ظاىرىا التشيع آلؿ  (ىػ143ت )اإلسماعيلية فرقة باطنية انتسبت إلى اإلماـ إسماعيل بن جعفر الصادؽ -  1

البيت، كقد تشعبت فرقها كامتدت عبر الزماف حتى كقتنا الحاضر، كقد مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أف 
اإلسماعيلية القرامطية، كاإلسماعيلية الفاطمية، : الشيعة اإلثنى عشرية يكفركف أعضاءىا، كتنقسم إلى فرؽ منها

كاإلسماعيلية الحشاشوف، كاإلسماعيلية البهرة، كإسماعيلية الشاـ، كاإلسماعيلية األغاخانية، كاإلسماعيلية 
الموسوعة الميسرة في األدياف " الواقفة، كغيرىا، كلالستزادة عنها كعن الفرؽ األخرل يمكن الرجوع إلى كتاب 

مانع بن حماد الجهني، الرياض، دار الندكة العالمية للطبػاعة / للدكتور " كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة 
. ىػ1418، 3كالنشر كالتوزيع، ط
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ًذم أىٍخرىجى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًمٍن  ىيوى اؿَّ : كقولو تعاُف.ظرفية: الحادم عشر   
، ألف يهود بٍت النضَت أكؿ من حشركا، كأخرجوا (2من اآلية: اٟتشر) ًديىارًًىٍم أًلىكًَّؿ اٟتٍىٍشًر 

 : كمثلو قولو. كحكاه أبن عباس رضي اهلل عنهما.  بالشاـتمن ا١تدينة إُف أرحيا، كأذرعا
 أىًقًم الصَّالةى ًلديليوًؾ الشٍَّمس : ، كقولو(24:الفجر)  يػىقيوؿي يىا لىٍيتىًٍت قىدٍَّمتي ٟتًىيىايت 

. (78من اآلية: اإلسراء)
  فىاٍلتػىقىطىوي آؿي ًفٍرعىٍوفى لًيىكيوفى ٢تىيٍم عىديٌكان كىحىزىنان : كقولو تعاُف.للعاقبة: الثاني عشر   
، إمنا اٗتذه آؿ فرعوف ليكوف ٢تم بادئ بدءو كلدان صاٟتان، فكاف عاقبة (8من اآلية: القصص)

كيسمي البيانيوف الالـ ىنا استعارة تبعية لالستعارة األصلية، . أمره أف كاف ٢تم عدكان كحزنا
. فهي مستعارة من الـ العٌلة، كىي أهنم اٗتذكه بادئ األمر ليكوف ٢تم كلدان صاٟتان 

عريف، كحسن، كحسُت ػللت (أؿ)يف اٟتسن كاٟتسُت، فػ  .للمح الصفة: الثالث عشر   
. الذم ىو حسن، الذم ىو حسُت: معرفتاف، فدخو٢تما عليهما كانتا لًلىٍمًح الصفة، أم

 ذىًلكى مىا كينَّا  : كلو تعاُفػؽ:  ٨تو.تجيء في اسم اإلشارة للبعيد حقيقة: الرابع عشر   
من : البقرة)  ذىًلكى اٍلًكتىابي ال رىٍيبى ًفيوً  : ديان ظ، أك تع(64من اآلية: الكهف) نػىٍبغً 
. (102من اآلية: األنعاـ) ذىًلكيمي اللَّوي رىبُّكيٍم  ، (2اآلية
كذا قاؿ أبو . ًؿ فالنان عمل ذلك األمر: ، مثاؿ قولنا(ؿً )فعل أمر : الخامس عشر   

 :  الطيب ا١تتنيب
، اس   ، صٍب، احًم،اٍغزي  ب رع زع ًد ًؿ اثن نيل عٍظ، ارـً

 .كيف البيت اثنا عشر أمران كما ترل
قاؿ  .المخففة من الثقيلة (أفٍ )النافية، كبين  (إفٍ )تأتي للفرؽ بين : السادس عشر   
انيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي ضىالؿو ميًبُتو  : تعاُف  .(164من اآلية: آؿ عمراف) كىًإٍف كى

                                           
:  يقوؿ المتنبي-  1

 عظ اـر صب احم اغزي اسب رع زع دؿ اثن نيل
ألني سػػألتي اهلل فػيك كقػػد فىػػعىػٍل 

 ًعش ابق اسم سيٍد قيد جيد مير انو رؼ اسًر نل 
  كىذا دعاءه لو سػكػػتُّ كيفػػػػيتىوي 
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ياهلل "   -:  –كؿ عمر بن ا٠تطاب ػكق.الـ المستغاث بو: السابع عشر   
 ".للمسلمُت 
من : غافر)  كى٢تىيمي اللٍَّعنىةي  :  يف قولو تعاُف.(على)بمعنى كتأيت الالـ  -

. (٘تت من اٞتزء الثآف من سبل السالـ). ، أم عليهم اللعنة(52اآلية
من : البقرة)  كىقىاؿى ٢تىيٍم نىًبيػُّهيمٍ  :  يف مثل قولو تعاُف.للتبليلالـ اؿكتأيت  -

 . (247اآلية

 .للمعيةكتأيت الالـ  -

أفاده ابن   ((إف ا٠تبيث للخبيث يتفقٍ ... سًتؽٍ ة أك تػبعتكما زآف)) :اعرػ     كقوؿ الش
.  منظور
ٍنسىافى الضُّرُّ دىعىانىا ٞتًىٍنًبًو  : كما يف قولو تعاُف. تللوؽكتأيت  -  كىًإذىا مىسَّ اأٍلً
ح القدير ػ٘تت فت). ىر كذاػق لشػجئت: ا تقوؿػ، ككم(12من اآلية: يونس)

.  (531 ص 2 جزء  للشوكآف
 لىكيٍم ًدينيكيٍم كىِفى ًدينً  : كقولو تعاُف. للتفريقكتأيت الالـ أيضان  -
 .(6:الكافركف)

 كىلًلًَّو عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلبػىٍيتً  : كقولو تعاُف. لإليجاب كاإللزاـكتأيت الالـ  -
فإنو من " على " ذا ا١تعٌت تأكيدان حرؼ ػزاد ق ،(97ةػ من اآلم:آؿ عمراف)

                                           
 .لساف العرب، المجلد الخامس: ينظر- 1
محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخوالني الصنعاني، فقيو، مجتهد، من كبار علماء اليمن، تصدَّر -  1

ـ اضطر كىو في السادسة 1795/  ىػ 1209للتدريس في أياـ الطلب كىو دكف العشرين من عمره، كفي سنة 
في )كالثالثين إلى قبوؿ منصب القضاء األكبر بصنعاء،كما زاؿ فيو حتى كفاتو، من أىم كتبو فتح القدير 

، البدر (في علم األصوؿ)، إرشاد الفحوؿ (في أحػاديث األحكاـ)، نيل األكطار شرح منتقى األخبار (التفسير
 . (ـ1834/ ىػ 1250ت )، كلو شعر حسن (في التراجم)الطالع بمحاسن من بعػد القػرف السابع 

فتح القدير الجامع بين فػني الركاية كالدراية في علم التفسير، راجعو كعٌلق : محمد بن علي الشوكاني: ينػظر- 2
. ـ1997، 1الشيخ ىشاـ البخارم، كالشيخ خضر عكارم، صيدا، بيركت، المكتبة العصرية، ط: عليو

2/531 
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الف علٌي ػلف: " أكضح الدالئل على الوجوب عند العرب، كما إذا قاؿ القائل
 ."كذا 

 

 (القسم الثاني)
 
يصحب الالـ فيو حرؼ آخر أك أكثر من حرؼ قبلها أك بعدىا، ك٦تا يأيت قبلها حرؼي  ]

 [: كتأيت ١تعاف (أؿ)األلف 
ا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيمي  : كقولو تعاُف.للتعريف: األكؿ    . (1من اآلية: النساء) يىا أىيػُّهى
ٍنسىافى لىًفي خيٍسرو .كىاٍلعىٍصرً  : اُفػكقولو تع .استغراؽ الجنس: الثاني     :العصر)  ًإفَّ اإٍلً
1 ،2) .
أف ا١تاىية اليت خيلق منها : ، أم"الرجل خَت من ا١ترأة : " ٨تو.استغراؽ الماىٌية: الثالث   

. الرجل خَت من ا١تاىية اليت خيلقت منها ا١ترأة، أما األفراد فرٌب امرأةو خَت من رجل
ا١تستكمل صفات : ، أم"زيد العاَف، أك زيد الرجل : " ٨تو.استغراؽ الصفة: الرابع   

. الرجولة
من : يوسف)  كىأىخىاؼي أىٍف يىٍأكيلىوي الذٍّْئبي : كقولو تعاُف.العهد الذىني: الخامس   
. ا١تعهود يف الذىن: أم ،(13اآلية
نىا نىٍستىًبقي كىتػىرىٍكنىا ييوسيفى  : يف قولو تعاُف.العهد الذكرم: السادس    بػٍ قىاليوا يىا أىبىانىا ًإنَّا ذىىى

. الذئب الذم ذكرتىو: أم ،(17من اآلية: يوسف) ًعٍندى مىتىاًعنىا فىأىكىلىوي الذٍّْئبي 
من : ا١تائدة) أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم اٍليىـو  : اُفػيف قولو تع .كرمػالعهد الحض: السابع   
. حيثي ال غَته يف ا١تدينة" رج األمَت ػخ: " ، كمنو(3اآلية
. على الفرس: أم" ركبتي الفرس : "  ٨تو.بمعنى على: الثامن   

 
 
 
  (لن)
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:  تأيت ١تعافو 

، كنفي، كاستقباؿ: األكؿ    كال تفيد تأكيد النفي، كال تأبيده بدليل دخو٢تا .حرؼ نصبو
نػٍَّوهي أىبىدا ، (26من اآلية: مرٔف)   فػىلىٍن أيكىلّْمى اٍليػىٍوـى ًإٍنًسٌيان على اليـو  : البقرة)  كىلىٍن يػىتىمى
. (95من اآلية

  قىاؿى رىبّْ ٔتىا أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ فػىلىٍن أىكيوفى ظىًهَتان لًٍلميٍجرًًمُتى  : يف قولو تعاُف.للدعاء: الثاني   
 .(17:القصص)
ذكره (. (فلن حيلي للعينُت بعدؾ منظر )):  كقوؿ الشاعر .أنو قد ييجـز بها: الثالث   

.  يف قاموسو الفَتكزبادم
  (ال)

 :[تأيت الستخدامات كمعاف و  ] (ال)
بفتح األكؿ، " ال حوؿ كال قٌوة : "  كإذا كيررت جاز فيها ٜتسة أكجونافية للجنس،: أكالن    

. آف، كالعكس، كفتح األكؿ كرفع الثآف، كنصبو، كفتحهماػكضم الث

                                           
من خزاعة، شاعر متيم، مشهور، من أىل المدينة، أكثر إقامتو  (كثير بن عبد الرحمن بن األسود)كثير عزة - 1

بمصر، اشتهر بحبو لعزة فعرؼ بها كعرفت بو، توفي بالحجاز ىو كعكرمة مولى ابن عباس في نفس اليـو فقيل 
 .ـ723/ ىػ 105مات اليػـو أفقو الناس، كأشعر الناس، سنة 

:  يقوؿ الشاعر- 2
 فلم يحلي للعينين بعدؾ منظري 

 ال يتغيري – يا عػٌز –كمن ذا الػذم 
  ما كنتي بعدكم– يا عزَّ –أيادم سبا  

  كقػد زىعىػمىػٍت أني تغيرتي بعدىا

 
محمد بن يعقوب بن محمد المعركؼ بالفيركزابادم، من أئمة اللغة كاألدب، كلد بكارزين من أعماؿ شيراز، - 3

ىػ فأكرمو ملكها األشرؼ اسماعيل كقرأ 796كانتقل إلى العراؽ كمصر كالشاـ، كرحل إلى زبيد باليمن سنة 
عليو، فسكنها، ككلي قضاءىا، كاشتهر اسمو في اآلفاؽ كظل بها حتى توفي، أشهر كتبو القاموس المحيط، كبو 

القاموس المحيط، كالقابوس الوسيط الجامع لما ذىب من لغة العرب شماطيط " اقترف اسمو كاشتهر، كقد سماه
: قـو شماطيط، أم: الرجل الجميل الحسن الوجو الحسن اللوف، كيقاؿ: معظم البحر، كالقابوس: كالقاموس)، "

/ ىػ 817ت )كغيرىا، ( في تاريخ المدينة)المعالم المطابة في معالم طابو " ، كمن كتبو أيضا (متفرقوف
 .4/270القاموس المحيط، بيركت، دار الجيل، : ينظر. (ـ1415
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، (108من اآلية: التوبة)  ال تػىقيٍم ًفيًو أىبىدان  : كٕتـز الفعل ا١تضارع .الناىية (ال): الثاني   
 رىبػَّنىا ال : ٨تو. دعاء:[إُف األعلى  ]ف األدْف ػهني، ـك: ف األعلى إُف األدْفػكىي ـ

؛ كينصب ا١تضارع إذا عيطف بعدىا (286من اآلية: البقرة) تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا
. كأف تشرب الل : أم" ال تأكل السمك كتشربى الل  : " ٨تو
كىأىٍقسىميوا بًاللًَّو جىٍهدى أىدٍيىاهًنًٍم ال يػىبػٍعىثي اللَّوي مىٍن  : كقولو تعاُف .جواب القسم: الثالث   
. (38من اآلية: النحل)  ديىيوتي 
كصيغ النهي ٢تا ٙتانية )، ىم العكسػف ؼػَف" مر ػ ال عزيده اء ػج: " ٨تو.تأتي عاطفة: الرابع   

، تنظر منظومةن يف آخر ىذا الكتاب  .(معاف و
 (أال)

:  تأيت ١تعاف (أال)
: البقرة)  أىال ًإنػَّهيٍم ىيمي السُّفىهىاءي : قولو تعاُف: ٨تو.  لتحقق ما بعده.االستفتاح: األكؿ   

. (13من اآلية
". أال يا صاح قم : " ٨تو.حرؼ تنبيو: الثاني   
". أال تتوب " ، ك "زؿ بنا ػأال تن: " ، كىو الطلب بلُتو، ٨توللعرض: الثالث   
! أال تكرـٍ أبويك ؟: " ٨تو. كىو الطلب بشدَّة أك عنف: للتحضيض أك الحض: الرابع   
 " 

 (لو)
:  تأيت ١تعافو 

. أف تكوف مصدرية في عرؼ النحاة: األكؿ   
:  كقوؿ الشاعر

 كمن دكف رمسينا من األرًض سبسبي 
 ربي ػػلصوت صدل ليلى يهشُّ كيط

 لو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ؼ 
 لظلَّ صدل صويت، كإف كنتي رمةن 

                                           
. ىو مجنوف ليلى، سبقت ترجمتو-  1
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 .أف تكوف عند المنطقيين حرؼ امتناعو المتناع، تنفي المثبت، كتثبت المنفي: الثاني   
 : قالوا

 نفي الثبوت كعكسو " لو " مدلوؿ   د نقلوهي ػػمن غَت شكٍّ فيو ؽ
 :قوؿ الشاعر حسن ا٢تبل: مثالو

 داؽ ػػَفي أهنا األحػلو كاف يع  اطر ا١تشتاؽي ػـك النػَّقىا ما خػم
ما خاطر " ، كا١تنفي، كىو قولو "لو " لكنو َف يعلم، فخاطر، فا١تثبت، كىو كاف يعلم، نفتو 

نعم العبد : " إف لو تنفي ا١تثبت كالعكس، مثلو يف حديث: ، فقولو"لو " أثبتتو " ا١تشتاؽ 
لو : أم. اؼ اهلل فأطاعوػتثبت ا١تنفي لكنو خ" لو " ، فػ "صيهيب لو َف خيف اهلل َف يعصو 

. َف خيف اهلل لعصاه، كىذا بيافه للقصد من اٟتديث، أما إذا كاف على القاعدة فهي ٥تالفة
. كالصواب ما ذكرناه أكؿ ىذه اٟتاشية

 فػىلىٍو أىفَّ لىنىا كىرَّةن فػىنىكيوفى ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى  : يف قولو تعاُف .للتمني" لو " أف تأتي : الثالث   
من التالقي يف " ليت " ك " لو : " ١تا بُت معٌت. فليػت لنا كىرَّة: أم ،(102:الشعراء)

. أفاده الز٥تشرم . التقدير
نىا نىٍستىًبقي  : كما يف قولو تعاُف ".إٍف " أف تأتي بمعنى : الرابع    بػٍ قىاليوا يىا أىبىانىا ًإنَّا ذىىى

  كىتػىرىٍكنىا ييوسيفى ًعٍندى مىتىاًعنىا فىأىكىلىوي الذٍّْئبي كىمىا أىٍنتى ٔتيٍؤًمنو لىنىا كىلىٍو كينَّا صىاًدًقُتى 
 .(17:يوسف)

  (لوال)
 

. حرؼ امتناعو لوجود" لوال " :    أكالن 
. صدد٘تونا: ، أم(31من اآلية: سػبأ)   لىٍوال أىنٍػتيٍم لىكينَّا ميٍؤًمًنُتى  : قاؿ تعاُف

                                           
ىو الحسن بن علي بن جابر الهىبىل اليمني، شاعر زيدم، متشٌيع، في شعره جودة كرقَّة يسمى أمير شعراء -  2

. (ـ1668/ ىػ 1079ت )اليمن من أىل صنعاء كالدةن ككفاةن، أصلو من قرية بني ىىبىل ىجرة من ًىػجىًر خوالف، 
الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل في : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرم الخوارزمي: ينظر- 1

، 1عبد الرزاؽ المهدم، بيركت، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، ط: كجوه التأكيل، تحقيق
. 328ص . ىػ1417 –ـ 1997
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 :كقاؿ البوصَتم 
 لوال ا٢تول َف تيرًؽ دمعان على طلل    الباًف كالعىلىمً كرت لذػكال أرؽ

". كال عليه ٢تلك عيمر ػؿ-: "  رضي اهلل عنو –كقوؿ عمر بن ا٠تطاب 
لىٍوال يػىنػٍهىاىيمي الرَّبَّانًيُّوفى  : يف قولو تعاُف .أنها تأتي بمعنى ىل االستفهامية: الثاني   

انيوا يىٍصنػىعيوفى  مٍثى كىأىٍكًلًهمي السٍُّحتى لىًبٍئسى مىا كى  .(63:ا١تائدة) كىاأٍلىٍحبىاري عىٍن قػىٍو٢تًًمي اأٍلً
كىمىا كىافى اٍلميٍؤًمنيوفى لًيػىٍنًفريكا كىافَّةن  : قاؿ تعاُف .التحضيضٌية" ىالٌ " تأتي بمعنى : الثالث   

 .فهالٌ نػىفىر: ، أم(122من اآلية: كبةػالت) فػىلىٍوال نػىفىرى ًمٍن كيلّْ ًفٍرقىةو ًمنػٍهيٍم طىائًفىةه 
  (إلى)

 : تأيت ١تعافو 
سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإُفى  : كقولو تعاُف.للغاية: األكؿ   

ٍولىوي  . (1من اآلية: اإلسراء) اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى الًَّذم بىارىٍكنىا حى
 كىال تىٍأكيليوا أىٍموىا٢تىيٍم ًإُفى : يف قولو تعاُف ".مع " أنها تفيد المعٌية، بمعنى : الثاني   

 .(2من اآلية: النساء)  أىٍموىاًلكيم
ـا)   (لـمَّ

:  جاءت ١تعافو 
. (23:عبس)   كىالَّ لىمَّا يػىٍقًض مىا أىمىرىهي : كقولو تعاُف .للنفي: األكؿ   
:  أم،(4:الطارؽ)  ًإٍف كيلُّ نػىٍفسو لىمَّا عىلىيػٍهىا حىاًفظه : يف قولو تعاُف .االستثناء: الثاني   

. ك١تا أدخلها نافية: أم" قاربت ا١تدينة ك١تٌا : " إال عليها، فيمن قرأ بالتشديد، كقو٢تم

                                           
ىو محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيرم المصرم، شرؼ الدين أبو عبد اهلل، شاعر حسن - 1

الديباجة، مليح المعنى نسبتو إلى بوصير من أعماؿ بني سويف بمصر، أمو منها كأصلو من المغرب من قلعة 
حماد من قبيل يعرفوف ببني حبنوف، كمولده في بهشيم من أعماؿ البهنساكية، ككفاتو باإلسكندرية، لو ديواف 

 .(ـ1296/ ىػ 696ت )مطبوع، 
:  كالتي مطلعها (البردة)البيت الخامس من قصيدتو الشهيرة -  2

مزجػػت دمػعان جرل من مقلةو بدـً  أمن تذٌكر جػػيرافو بػذم سػػلًم  
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ـى عىٍبدي اللًَّو يىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًو لًبىدان : كقولو تعاُف.ظرؼ زماف: الثالث      كىأىنَّوي لىمَّا قىا
 (19:اٞتػن) .

كقوؿ الفقيو سعيد القركآف كالسيد ٤تمد الشامي ميكىاتًًبُت علي بن موسى أبو طالب إُف 
: كوكباف، كىو يف طريق عودتو من اٟتج

 ك١تا بدا فصل الربيع تضاعفت  قول الشوؽ إذ خلنا التواصل مأموال 
. ضمَّنها العاَف البٌحاثىة ٤تمد بن ٤تمد زبارة رٛتو اهلل يف كتابو نشر العرؼ

  كفى التػُّرىاثى أىٍكالن لىٌمان ػ كىتىٍأكيلي : كلو تعاُفػكما يف ؽ.أنها تأتي صفة: الرابع   
. ، أم شديدان (19:الفجر)
، كقولو  -[" قاربتي ا١تدينة ك١تَّا : " يف قو٢تم ]- ا ذكرنا أعال ىذا ػكم .نافية: الخامس   
 أىـٍ حىًسٍبتيٍم أىٍف تىٍدخيليوا اٞتٍىنَّةى كىلىمَّا يىٍأًتكيٍم مىثىلي الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم مىسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي : تعاُف

. (214من اآلية: البقرة) كىالضَّرَّاءي 
 
 
 

  [ (م)حرف الميم   ]
 (ما)

 
:  ٚتع ناظمه بعضها يف بيتو فقاؿ: كتأيت ١تعافو .كىي حرؼ كاسم

 بكفٍّ كنفي مٌدةن زد كمصدرا
 
  ستفهم شرط الوصل صفها كصف ّٔا 

 
كحيذؼ ألف ما . (42:ا١تدثر) مىا سىلىكىكيٍم يف سىقىرى  :  كقولو تعاُف:استفهامية:  األكؿ   

 فػىنىاًظرىةه ً ى يػىٍرًجعي اٍلميٍرسىليوفى  ، (1:النبأ) عىمَّ يػىتىسىاءىليوفى  : إذا دخل عليها حرؼ جر ٨تو
  (35من اآلية: النمل)
ديكهي ًعٍندى اللَّو:  كقولو تعاُف:شرطية: الثاني    : البقرة)  كىمىا تػيقىدّْميوا أًلىنٍػفيًسكيٍم ًمٍن خىٍَتو ٕتًى

 .(110من اآلية
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 كىلىوي مىا سىكىنى يف اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىىيوى :  كقولو تعاُف:موصولة بمعنى الذم: الثالث   
 . (13:األنعاـ)  السًَّميعي اٍلعىًليمي 

شيء عظيم حسَّن : أم (ما أحسن السماء):  ٨تو:كىي التعجبية الوصفية: الرابع   
 .السماء

من : طػو)  فػىغىًشيػىهيٍم ًمنى اٍليىمّْ مىا غىًشيػىهيمٍ :   كقولو تعاُف:كصف بها: الخامس   
 .شيء عظيم: ، أم(78اآلية

من : طػو) كيمي اللَّوي الًَّذم ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى ػ ًإمنَّىا إًلىوي : كلو تعاُفػ  كق.الكاٌفة: السادس   
 .ىنا كفت إفَّ عن العمل (ما) فػ ،(98اآلية

ـى :  كقولو تعاُف.نافية: السابع    ا بىشىران ػ   اتفق اٟتجازيوف ،(31من اآلية: ؼػيوس) ا ىىذى
 .كالتميميوف على حكمها، كأعملها اٟتجازيوف فقط

ية: الثامن    ٌيان :  ٨تو.ميدِّ  .(31من اآلية: مرٔف)  مىا ديٍمتي حى

من : آؿ عمراف)  فىًبمىا رىٍٛتىةو ًمنى اللًَّو لًٍنتى ٢تىيٍم : اُفػكلو تعػا يف ؽػ كم:زائدة: اسعػالت   
 .(159اآلية

ٌيان ::  ٨تو.دريةػمدية مص: العاشر    . (31من اآلية: مرٔف)  مىا ديٍمتي حى
: [يضاؼ إليها  ]كتلك عشرة معاف، كما ٚتعها الناظم 

مىا . كىاللٍَّيًل ًإذىا سىجىى.  كىالضُّحىى: قاؿ تعاُف.أنها تأتي جوابان للقسم: الحادم عشر   
 .(3، 2، 1 :الضحى) كىدَّعىكى رىبُّكى كىمىا قػىلىى

 .أنها بعد الهمزة تأتي لالستفتاح: الثاني عشر   
 أما كالذم أبكى كأضحك كالذم    أمات كأحيا كالذم أمره أمري 

                                           
من بني ىذيل بن مدركة، شاعر من  (عبد اهلل بن سلمة السهمي)ىذا البيت من قصػيدة ألبي صخر الهذلي - 1

الفصحاء، كاف في العصر األموم مواليان لبني مركاف متعصبان لهم ، كىو صاحب األبيات المشهورة كالتي منها 
:                             = البيت السابق كفيها يقوؿ أيضان 

 كما انتفض العصفور بللو القطري 
 كزرتًك حتى قيل ليس لو صبري 

  فلما انقػػػضى ما بيننا سكن الدىري 

 كإني لتعركني لذكراًؾ فترة 
  ىجرتك حتى قيل ال يعرؼ الهول
  عجبت لسعي الدىر بػػيني كبينها
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  (ِمن)  
:  تأيت ١تعافو 

. (18:عبس)  ًمٍن أىمّْ شىٍيءو خىلىقىوي : كقولو تعاُف .فهاـػاالست: األكؿ   
 .(19:عبس)  ًمٍن نيٍطفىةو خىلىقىوي فػىقىدَّرىهي : كقولو تعاُف.تفسيرية بيانية: الثاني   
 سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيالن ًمنى اٍلمىٍسًجًد : كقولو تعاُف.البتداء الغاية: الثالث   

سافرتي من مكة إُف : " ، ك٨تو قولنا(1من اآلية: اإلسراء) اٟتٍىرىاـً ًإُفى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى 
". ا١تدينة 
: األحزاب)   فىًمنػٍهيٍم مىٍن قىضىى ٨تىٍبىوي كىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىٍنتىًظري : كلو تعاُفػكق.للتبعيض: الرابع   

. بعضها: أم" أخذتي من الدراىم : "  كقو٢تم،(23من اآلية
 .(4:الفيل)   تػىٍرًميًهٍم ًْتًجىارىةو ًمٍن ًسجّْيلو : عاُفػكقولو ت.نسػلبياف الج: الخامس   
 ،(41من اآلية: ألعراؼا)  ٢تىيٍم ًمٍن جىهىنَّمى ًمهىاده : كقولو تعاُف.التجريد: السادس   

". ِف من فالفه صديقه ٛتيم : " كقو٢تم
 : كقد ٚتعها بعضهم يف أكثر ٦تا ذكرنا فقاؿ

 (انتهاء)ك ،(بدءو )، ك (تعليلو )ك
 (باء)ك (على)ك(عن)ك(يف): كمعٌت

  (بعضو )ك  (لتبيُتو )أتتنا من  
 (فصل)ك  (زائدة)ك (إبداؿ)ك

:  كتفصيل معانيها يف البيتُت كالتاِف
 .(31من اآلية: الكهف)  كىيػىٍلبىسيوفى ثًيىابان خيٍضران ًمٍن سيٍنديسو : كقولو تعاُف: لتبيين
. (253من اآلية: البقرة)  ًمنػٍهيٍم مىٍن كىلَّمى اللَّوي : كقولو تعاُف: كبعض
. (19من اآلية: البقرة)  جيىٍعىليوفى أىصىاًبعىهيٍم يف آذىاهًنًٍم ًمنى الصَّوىاًعًق : كقولو تعاُف: كتعليل
. (1من اآلية: اإلسراء)  ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإُفى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى: كقولو تعاُف:كبدءو 

". جلست من عن ديينو : " ٨تو قولنا: كانتهاء
  كىلىٍو نىشىاءي ٞتىىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم مىالًئكىةن يف اأٍلىٍرًض خيىٍليفيوفى  : كلو تعاُفػكق: كإبداؿ

  .(60:الزخرؼ)
ٍلًق الرٍَّٛتىًن ًمٍن تػىفىاكيت: كقولو تعاُف: كزائدة . (3من اآلية: ا١تلك)  مىا تػىرىل يف خى
 .(105من اآلية: ىود)  فىًمنػٍهيٍم شىًقيّّ كىسىًعيده : كقولو تعاُف: كفصل
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  .(40من اآلية: فاطر)  مىاذىا خىلىقيوا ًمنى اأٍلىٍرضً : كقولو تعاُف: كمعنى في
. (4من اآلية: قريش)  الًَّذم أىٍطعىمىهيٍم ًمٍن جيوعو : كقولو تعاُف: كمعنى عن
من : األنبياء)  كىنىصىٍرنىاهي ًمنى اٍلقىٍوـً الًَّذينى كىذَّبيوا بًآياتًنىا: كقولو تعاُف: كمعنى على

. (77اآلية
 .(45من اآلية: الشورل)  يػىٍنظيريكفى ًمٍن طىٍرؼو خىًفيٍّ : كقولو تعاُف: كمعنى الباء

 (َمن) 
 

 : تأيت ١تعافو 
ا بًآ٢ًتىًتنىا ًإنَّوي لىًمنى الظَّاًلًمُتى : كلو تعاُفػكق .االستفهاـ: األكؿ    : األنبياء)  مىٍن فػىعىلى ىىذى

 .(59من اآلية
هي ال : يف قولو تعاُف .اسم موصوؿ: الثاني     كىلىوي مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىٍن ًعٍندى

. (19:األنبياء) يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى 
.  فىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خىٍَتان يػىرىهي : كما يف قولو تعاُف.اسم شرط يجـز فعلين: الثالث   

 .(8، 7 :الزلزلة)  كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرٌان يػىرىهي 
:  يف معلقتو كقوؿ زىَت بن أيب سيلمى 

 كمن يغًتٍب حيسٍب عدكان صديقو   سىو ال ييكرَّـً ػكمن ال ييكىرّْـٍ نف

 
 (متى)

 

                                           
زىير بن أبي سيلمى ربيعة بن رباح من مضر، حكيم الشعراء في الجاىلية، قيل كاف ينظم القصيدة كينقحها - 1

 . (ـ609/ ىػ .  ؽ13ت )كيهذبها في سنة كلذا سميت قصائده بالحوليات 
:   كالتي مطلعها– المعلقة –البيت السابع كالخمسوف من قصيدتو المشهور -  2

بحومػػػانة الػػدُّراج فالمتثػػلًَّم  أمن أيِـّ أكفى دمػػنةه لػم تىكػػلًَّم  
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: ك٢تا معاف
ا اٍلوىٍعدي ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقُتى : اُفػقاؿ تع.االستفهاـ: األكؿ       كىيػىقيوليوفى مىىتى ىىذى
 .(48:يونس)
:   يف معلقتو الشهَتة كقوؿ عمرك بن كلثـو التغليب.شرطية: الثاني   

 انا ػكـو رحػػمىت ننقل إُف ؽ   طحيناام اللقاء لوػيكونوا ؼ
عالمة  (يكونوا)، ك-كوف ػكد السػ ككج–، كعالمتها حذؼ الضمة (مىت)٣تزكمة بػ  (ننقلٍ )فػ 

. اٞتـز حذؼ النوف، كما ىو معلـو
 

  (َأم)
: تأيت ١تعافو 

: اُفػكقولو تع.(ىل)  فهاـ، كبعد ػادلة بعد ىمزة االستػؼ، تأتي للمعػحرؼ عط: األكؿ   
 أىقىرًيبه أىـٍ بىًعيده مىا تيوعىديكفى   (109 من اآلية:األنبياء)كقولو ، : ىىٍل يىٍستىًوم اأٍلىٍعمىى 

 .(16من اآلية: الرعد) كىاٍلبىًصَتي أىـٍ ىىٍل تىٍستىًوم الظُّليمىاتي كىالنُّوري 
  قيٍل آللَّوي أىًذفى لىكيٍم أىـٍ عىلىى اللًَّو تػىٍفتػىريكفى : يف قولو تعاُف .لإلضراب، بمعنى بل: الثاني   
. بل على اهلل تفًتكف:  أم،(59من اآلية: يونس)
ليس  " :، كمنو قولو (ًإـ)أنها تأتي آلة تعريف في كالـ ًحٍمير، بكس ىمزة : الثالث   

كال تزاؿ ٤تفوظة يف كالـ الناس اليـو يف مشرؽ اليمن .  "رمن ًامرب امصياـ يف امسف
 .كمشالو، كيف هتامة، كيف الطويلة يف بٍت ا٠تياط من ٤تافظة احملويت

                                           
عمرك بن كلثـو بن مالك بن عتَّاب، أبو األسود، من بني تغلب، شاعر جاىلي من الطبقة األكلى، كاف من -  3

كىو فتى كعٌمر طويالن، كىو الذم قتل الملك  (تغلب)أعز الناس نفسان، كىو من الفيٌتاؾ الشجعاف، ساد قومو 
:  عمرك بن ىند، أشهر شعره معلقتو التي مطلعها

كال تبػػقي خمػػػور األنػػدرينا  أال ىيٌبي بصحػػنك فاصبػحػينا  

 منها، كيقاؿ إف المعلقة كانت في نحو ألف بيت، كإنما بقي منها ما حفظو 30كالبيت السابق ىو البيت رقم 
 .(ـ584/ىػ . ؽ39ت )الركاة، كفيها من الفخر كالحماسة العجب، 
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 كىتػىفىقَّدى الطَّيػٍرى فػىقىاؿى مىا ِفى ال أىرىل  :كما يف قولو تعاُف.(إفٍ )أنها تأتي بمعنى  : الرابع   
فسرىا ابن . إف كاف من الغائبُت ألعٌذبٌنو: ، أم(20:النمل) ا٢ٍتيٍدىيدى أىـٍ كىافى ًمنى اٍلغىائًًبُتى 

. عباس
 

ـا)  (َأمَّ
:  تأيت ١تعافو 

كىصىدَّؽى .  فىأىمَّا مىٍن أىٍعطىى كىاتػَّقىى: كما يف قولو تعاُف .تفصيلية للمقابلة: األكؿ   
نػييىسّْريهي لًٍلعيٍسرىل : إُف قولو... (6، 5 :الليل) بًاٟتٍيٍسٌتى   .(10:الليل)  فىسى

. أٌما بعد: نائبة مناب مهما يكن في قولنا في الخطابة: الثاني   
اءن حىىتَّ تىضىعى : كمنو قولو تعاُف .إٌما بالكسر تأتي للتخيير: الثالث     فىًإمَّا مىٌنان بػىٍعدي كىًإمَّا ًفدى

.  (4من اآلية: ٤تمد) اٟتٍىٍربي أىٍكزىارىىىا
 

 (ن)حرف النون 
 

 : النوف ٔتفردىا تأيت ١تعافو 
، (33من اآلية: األحزاب)  كىقػىٍرفى يف بػيييوًتكينَّ : كما يف قولو تعاُف.نوف النسوة: األكؿ   
 كىأىًقٍمنى : ، كقولو(33من اآلية: األحزاب)   كىال تػىبػىرٍَّجنى تػىبػىرُّجى اٞتٍىاًىًليًَّة اأٍليكُفى : كقولو

 .(33من اآلية: األحزاب) الصَّالةى 
. كىي اليت تقي الفعل من الكسر .للوقاية: الثاني   

 مىا قػيٍلتي ٢تىيٍم ًإالَّ مىا أىمىٍرتىًٍت ًبًو أىًف اٍعبيديكا اللَّوى رىيبّْ كىرىبَّكيٍم كىكيٍنتي عىلىٍيًهٍم شىًهيدان مىا : كقولو
 ديٍمتي ًفيًهٍم فػىلىمَّا تػىوىفػٍَّيتىًٍت كيٍنتى أىٍنتى الرًَّقيبى عىلىٍيًهٍم كىأىٍنتى عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيده 

من : الكهف)   ىىٍل أىتًَّبعيكى عىلىى أىٍف تػيعىلّْمىًن ٦تَّا عيلٍّْمتى ريٍشدان : ، كيف قولو(117:ا١تائدة)
                                                                                                                         

 –سمعتي رسوؿ اهلل :  قاؿ– ككاف من أصحاب السقيفة –عن أـ الدرداء، عن كعب بن عاصم األشعرم -  1
 –مسند أحمد  حديث كعب بن عاصم رضي اهلل "يا عائشة ليس من امبر امصياـ في امسفر : "  يقوؿ ،

.  762، رقم الحديث 1/157، كينظر مسند الشافعي ج23167، رقم الحديث 6/604عنو، ج
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ما أمريت، : كغَتىا؛ فالنوف كقت الفعل من الكسر كلو َف تكن موجودة لقاؿ. (66اآلية
. كتوفييت، كتعٌلمي

علوف، يفعلوف، تفعالف، يفعالف، ػتف: أنها عالمة للرفع في األفعاؿ الخمسة: الثالث   
. تفعلُت
: يف مثل قولو تعاُف :أنها ثقيلة للتوكيد لكن مع الالـ الموطية للقسم المفتوحة: الرابع   
 ًة مثيَّ . مثيَّ لىتػىرىكينػَّهىا عىٍُتى اٍليىًقُتً .  لىتػىرىكيفَّ اٞتٍىًحيمى : ، كقولو(4:ا٢تمزة)   كىالَّ لىيػيٍنبىذىفَّ يف اٟتٍيطىمى

 فالتوكيد بالنوف أكثر ٦تا لو كرر ينبذ، ،(8، 7، 6 :التكاثر)  لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن النًَّعيمً 
لتأمرٌف با١تعركؼ كلتنهوفَّ عن ا١تنكر أك  " :ينبذ، ينبذ، أك تركىا تركىا مكررة، كقولو 

. " ليسلطنَّ اهلل عليكم شراركم فيدعوا خياركم فال يستجاب ٢تم 
: العلق)  لىنىٍسفىعان بًالنَّاًصيىةً : كما يف قولو تعاُف .أنها تأتي خفيفة للتأكيد: الخامس   

، كما ((كقوِف إف أصبتي لقد أصابن )):  كتلحق الفعل ا١تاضي يف قو٢تم،(15من اآلية
:  كقوؿ الشاعر .تلحق اٟترؼ نادران 

 ل كإف  ػقالت بناتي العمّْ يا سلم  كإنن: كاف فقَتان معدمان قالت
.  نوف خفيفة تلحق اآلخر لفظان ال خطان . أنها للتنوين: السادس   

 :كأقساـ التنوين ٣تموعة يف قوؿ الشاعر
                                           

 .188، رقم الحديث 292 /1ج ينظر البحر الزخار مسند البزار،: الحديث-  1
،  للشاعر جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي، أشعر أىل عصره، (أقلِّي اللـو عاذؿي كالعتابا): شطر بيت أكلو-  1

كلد كمات في اليمامة، كعاش عمره كلو يناضل شعراء زمانو كيساجلهم، فلم يثبت أمامو غير الفرزدؽ كاألخطل، 
 . (ـ728/ ىػ 110ت )كاف عفيفان، كىو من أغزؿ الناس شعران، 

رؤبة بن عبد اهلل العجاج بن رؤبة التميمي السعدم، أبو الجحاؼ، راجز من الفصحاء المشهورين من - 2
مخضرمي الدكلتين األموية كالعباسية، أخذ عنو أعياف أىل اللغة، ككانوا يحتجوف بشعره، في الوفيات لما مات 

 .(ـ762/ ىػ 145ت )دفٌنا الشعر كاللغة كالفصاحة، : رؤبة قاؿ الخليل
:  البيت الثالث من قوؿ رؤبة-  3

 بغسل جلدم، كينسيني الحزفٍ 
 ميسورة قضاؤىا منو كمن
  كإف:كاف فقيران ميعػدمان ؟ قػػػالت

 قالت سيليمى ليت لي بعالن يىمينٍ  
 كحاجة ما إف لها عندم ثمن

قالت بنػػات العػمِّ يا سلمى كإف 

 



 
76 

 مينىكَّري زًٍد  ػمىكٍّْن كعىوٍّْض كقابٍل كاؿ  رىّفٍّْ أك احًك، اضطرار غاؿ و كما مهزا
ًدينىًة يىٍسعىى : كما يف قولو :التمكينفتنوين  -   كىجىاءى رىجيله ًمٍن أىٍقصىى اٍلمى
 .(20من اآلية: القصص)
 قيٍل كيلّّ يػىٍعمىلي عىلىى : كقولو تعاُف: إما عوض عن مفرد: العوضكتنوين  -

فساغ ِف : ))كل كاحدو، كقو٢تم: ، أم(84من اآلية: اإلسراء) شىاًكلىًتًو 
: كقولو تعاُف: كإما عوض عن ٚتلة. قبل ذلك: ، أم((الشراب ككنت قبالن 

 كىأىنٍػتيٍم ًحينىًئذو تػىٍنظيريكفى  . فػىلىٍوال ًإذىا بػىلىغىًت اٟتٍيٍلقيوـى  (84، 83 :الواقعة) ،
 .حُت إذ بلغت: أم

 خىٍَتان ًمٍنكينَّ ميٍسًلمىاتو ميٍؤًمنىاتو قىانًتىاتو تىائًبىاتو : ٨تو: المقابلةكتنوين  -
 .(زيدان )  ف النصب يفػبدال ـ (5من اآلية: رٔفػالتح) دىاتو ػعىابً 

 : قوؿ الشاعر ٨تو: كالمنكر زد -

   سػالـ اهلل يا مطره عػلػػيها  كليس عليك يا مطػري السالـي 
 .((ككأف قدو )): ف حرؼ ا١تػد، ٨توػكض عػع: رّفػتنػوين الت: رنم    -  

 .ٝتاعان فتنوف ما ليس منونان :  احكً أك -

مثَّ الصالة مع )): صرؼ ما ال ينصرؼ يف ضركرة الشعر ٨تو: اضطرار -
 (.(السالـ ألٛتدو 

 .جوارو، كغواشو : ٨تو: غاؿ -

 .ىؤالءو عند بعضهم: كقو٢تم: كما ىمزا -

ًدينىًة ًتٍسعىةي رىٍىطو : كقولو تعاُف: كتنوين التنكَت أيضان   .(48من اآلية: النمل)  كىكىافى يف اٍلمى

                                           
، من بني ضبيعة، لقب باألحوص لضيق في (عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عاصم)األحوص األنصارم - 1

ت )عينو، شاعر إسالمي أموم ىٌجاء، صافي الديباجة، من طبقة جميل بن معمر، كنصيب، من سكاف المدينة، 
 .(ـ723/ ىػ 105

: البيت الثامن من قصيدتو التي مطلعها- 2
ـي  مػػػع األكراؽ في فػػننو حمػػا أ إف نادل ىػػػػذيالن ذاتي فػلجو   
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ا النَّاسي عيلٍّْمنىا :  يف قولو تعاُف.أنها تسمى نوف الواحد المطاع: السابع     كىقىاؿى يىا أىيػُّهى
 .، أفاده الز٥تشرم يف سورة النمل(16من اآلية: النمل) مىٍنًطقى الطٍََّتً كىأيكتًينىا ًمٍن كيلّْ شىٍيءو 

 
 
 
 
:  [النوف تسبقها الهمزة   ]

 (َأنْن )
 

ف نواصب الفعل ا١تضارع، كتكوف ظاىرة، ػأىٍف الساكنة، مفتوحة ا٢تمزة، تأيت مصدرية، كىي ـ
. كمضمرة
، ألهنا ـاستفزازه: ، أم(103من اآلية: اإلسراء)  فىأىرىادى أىٍف يىٍستىًفزَّىيٍم ًمنى اأٍلىٍرًض : أكال

ا فػىفىسىقيوا ًفيهىا : ك٨تو. تسبك مع ما بعدىا ٔتصدر   كىًإذىا أىرىٍدنىا أىٍف نػيٍهًلكى قػىٍريىةن أىمىٍرنىا ميتػٍرىًفيهى
كا١تضمرة بعد أك االستثنائية، أك اليت . إذا أردنا إىالؾ قرية: ، أم(16من اآلية: اإلسراء)

:   للغاية، كا١تعطوؼ على اسم جامد، كبعد الـ العلَّة، كبعد كي؛ أمثلتها على النحو التاِف
:  ٨تو: فاألكؿ

 مزتي قناة قوـو  ػػككنتي إذا غ  قيماػكسرتي كعؤّا أك تست
. إال أف يسلمى : ، أم"تلنَّ الكافر أك يسلمى ػألؽ: " إال أف تستقيمى، كقو٢تم: أم

 : ٨تو:للغايةكاليت 

                                           
: " نذكر ىنا نص الزمخشرم (نوف الواحد المطاع)، كزيادة في توضيح المقصود بػ359ينظر الكشاؼ ص - 1

أف يريد نفسو : فيو كجهاف، أحدىما: عيلِّمنا كأكتينا، كىو من كالـ المتكبرين ؟، قلتي : كيف قاؿ: فإف قلت
 فكلم أىل طاعتو على صفتو – ككاف ملكان مطاعان –أف ىذه النوف يقاؿ لها نوف الواحد المطاع : كأباه، كالثاني

 ".كحالو التي كاف عليها، كليس التكبر من لواـز ذلك، كقد يتعلق بتجمل الملك كتفخًُّمو 
أبو أمامة العبدم، من شعراء الدكلة  (زياد بن سليماف األعجم)ىذا الشاىد من قصيدة لزياد األعجم -  1

. (ـ718/ ىػ 100ت )األموية، كأحد فحوؿ الشعر العربي بخراساف، ككانت في لسانو عجمة فلقب باألعجم، 
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 ألستسهلنَّ الصعبى أك أيدرؾى ا١تٌت    فما انقادت اآلماؿ إال لصابرً 
. إُف أف أيدرؾى ا١تٌت: أم
. إُف أف تعطيٍت حقي: ، أم"أللزمنك أك تعطيٍت حقي : " كقولو

:  كقوؿ ميسوف زكج معاكية بن أيب سفياف: كالمعطوؼ على اسم جامد
 ٓف   ػػقرَّ عيػػكلبس عباءةو كت   ف لبس الشفوؼً ػأحبَّ إِفَّ ـ

. ا١تعطوؼ عليو بأف مضمرة (تقرَّ )ألنو مصدر، كنصب  (لبس)فاٞتامد ىو 
 .(31من اآلية: ا١تدثر)  لًيىٍستػىٍيًقنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى : كقولو تعاُف: كبعد الالـ
من : اٟتشر)   كىٍي ال يىكيوفى ديكلىةن بػىٍُتى اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكيمٍ : كما يف قولو تعاُف: كبعد كي

. كما ىي مذكورة يف مضاهنا. (7اآلية
 (أنتً )بفتح التاء للمخاطب ككسرىا  (أنتى ): ٨تو:أف تأتي ضمير رفعو منفصل: الثاني   

. للمخاطبة
ضمَت  (أف)أنتما، فػ : ضمَت رفع كالتاء للخطاب، ككذلك ا١تثٌت مذكران أك مؤنثان، ٨تو (أف)فػ 

ٞتمع ا١تذكر،  (أنتم)الرفع، كالتاء للخطاب، كا١تيم حرؼ ًعماد، كاأللف للتثنية، ككذلك، 
. ٞتمع ا١تؤنث (أننت)ك
 كىلىٍو أىنَّا : ، كمنو قولو تعاُف"كتبتي إليو أف افعل كذا : " ٨تو :أف تكوف مفسرة: الثالث   

تػيليوا أىنٍػفيسىكيٍم أىًك اٍخريجيوا ًمٍن ًديىارًكيٍم مىا فػىعىليوهي ًإالَّ قىًليله ًمنػٍهيمٍ  نىا عىلىٍيًهٍم أىًف اقػٍ تىبػٍ من : النساء) كى
. (66اآلية
:  ، يف مثل قوؿ الشاعرأف تأتي مزيٌنة ن : الرابع   

                                           
 .البيت من الطويل، كىو بال نسبة في كتب النحو- 2
البيت لميسوف بنت بجدؿ بن أنيف بن قتافة بن عدم، شاعرة إسالمية تزكجها معاكية  ككلدت لو يزيدا، -  3

كطلقها كىي حامل بو، كالشاىد ىو البيت الخامس من قصيدتها المشهورة، كعددىا تسعة أبيات من البحر 
: الوافر، كمطلعها

أحٌب إليَّ مػن قػصػرو مينًػػيػػًف  لبيػػته تخػػػػفػقي األركاحي فيو   

 
من بني جيشم بن بكر، شاعر غىًزؿه فحله، كاف من نصارل تغلب  (عيمير بن شبيم بن عمرك)القطامي التغلبي - 1

: في العراؽ كأسلم، من شعره البيت المشهور
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 مىنه عليها  ػرل سً ػفلما أف ج   طنت بالفدف السياعابما ػػؾ
طنت بالفدف السياعا ىو التشبيو ا١تقلوب عند بكما :  كٝتاىا بعض النحاة زائدة، فقولو
:  علماء البياف، كمنو قوؿ الشاعر

ٍتىدحي ػػكجو ا٠تلي  باح كأفَّ غرتو   ػػكبدا الص  فة حُت ديي
 .كما طينت السياع بالفدف، ككأف كجو ا٠تليفة مثل الصباح إذا بدا: كاألصػل

 
 (إنْن ) 

:  كتأيت ١تعافو 
رط كالثآف جوابو كجزاؤه، كالشرط قيد ػ، األكؿ فعل الشحرؼ شرطو يجـز فعلين: األكؿ   

من : ألنفاؿ)  ًإٍف يػىٍنتػىهيوا يػيٍغفىٍر ٢تىيٍم مىا قىٍد سىلىفى : ٨تو قولو تعاُف.يف اٞتزاء عادة
ة، ػاؿ ا٠تمسػع يف األفعػالمة الرؼػحذؼ النوف اليت ىي ع( ينتهوا)، فعالمة جـز (38اآلية
. السكوف (يغفر)   المػة اٞتـز فػي ػكع

                                                                                                                         
كقد يكوف مع المستػػػػعجل الزلىلي  قد يػدرؾي المتػػأني بػعض حاجػتو   

. ـ747/ ىػ 130توفي عاـ 
:  بيتان من البحر الوافر، مطلعها71 من قصيدة عدد أبياتها 57البيت رقم -  2

كاليكي مػوقػفه مػنػك الػوداعا  قػػفػي قبػل التػفػرُّؽ يا ضباعا   

 
محمد بن كىيب الحميرم، أبو جعفر، شاعر مطبوع، مكثر، من شعراء الدكلة العباسية، أصلو من البصرة، - 1

عاش في بغداد، ككاف يتكسب بالمديح، كيتشٌيع كلو مراث في أىل البيت، عاصر ًدعبالن الخزاعي، كأبا تماـ، 
. (ـ840/ ىػ 225ت )
:  بيتا من أحذ الكامل، مطلعها12 من قصيدة عدد أبياتها 9البيت رقم -  2

 كشهيدي حبِّكى أدمعه سيفيحي 
إف الجػػفوفى نػواطػػقه فيػصيػػحي  

 العذر إف أنصفتى متضحي  
فضػحت ضػػميرؾ عن كدائعػػو  
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: يوسف)  ذىا ًإالَّ مىلىكه كىرٔفه ػ ًإٍف قى : اُفػ٨تو قولو تع.أنها تأتي نافية بمعنى ما: الثاني   
:  كقولو،(35:الدخاف)  ًإٍف ًىيى ًإالَّ مىٍوتػىتػينىا اأٍليكُفى كىمىا ٨تىٍني ٔتيٍنشىرًينى : ، ك قولو(31من اآلية
 ًًإًف اٟتٍيٍكمي ًإالَّ لًلَّو  (57من اآلية: األنعاـ). 
 : ، ٨تو(كنا)   ريطة أف يكوف بعدىا الفعل ػسم باهلل شػأف تأتي جواب الق: الثالث   

 أف ىنا ىي ا١تخففة من الثقيلة، كالالـ للفرؽ .(97:الشعراء)  تىاللًَّو ًإٍف كينَّا لىًفي ضىالؿو ميًبُتو 
إفَّ  :قاؿ ابن الفارض. بينها كبُت أف النافية قالو الز٥تشرم، كقاؿ ابن عباس ىي ٔتعٌت قد

 كصلية، كأمثا٢تا يذكر ّٓرد التأكيد ((كخػلّْ سبيل الناسكُت كإف جلوا )): م قولوػؼ (إف)
 .ال للشرط، كمن مثَّ فال ٖتتاج إُف جواب

:  قاؿ الشاعر.(ما)أف تكوف زائدة بعد : الرابع   
 كما إف طبنا ج ه كلكن    ريناػػة آخػايانا كدكؿػمن

انيوا ًمٍن قػىٍبلي لىًفي : كقولو تعاُف.بمعنى قد: الخامس     كىيػيعىلّْميهيمي اٍلًكتىابى كىاٟتًٍٍكمىةى كىًإٍف كى
 .د كانوا، قالو ابن عباس أيضان ػؽ: ، أم(164من اآلية: آؿ عمراف) ضىالؿو ميًبُتو 

 (إنَّ ) 
 

                                           
عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموم األصل المصرم المولد كالدار كالوفاة، الملقب بشرؼ الدين بن -  1

ت )، (كحدة الوجود)الفارض، شاعر متصوؼ يلقب بسلطاف العاشقين، في شعره فلسفة تتصل بما يسمى بػ 
. (ـ1235/ ىػ 632

 بيتا من 62من قصيدة عدد أبياتها  (...تمسٍَّك بأذياًؿ الهول كاخلًع الحيا): الشطر الثاني، كأكؿ البيت-  2
:  البحر الطويل؛ مطلعها

 فما اختاره مضنى بو كلو عقلي 
كأكلػػو سيػػػٍقمه كآخػره قػىٍتػػلي  

 ىو الحبُّ فاسلم بالحشا ما الهول سهلي  
كعػٍش خالػػيان فالحبُّ راحتػو عنا  

 
البيت من الوافر كىو لفركة بن مسيك بن الحارث الغطيفي المرادم، صحابي، من الوالة، لو شعر، كىو من - 3

، كىذا (ـ650/ ىػ 30ت )ىػ، فاستػعملو على مراد كمىٍذًحج كزبيد، 9 سنة –    –اليمن، كفد على النبي 
حيث " ما إف طبنا جبن " البيت كرد ذكره في األزىية، كالجنى الداني كخزانة األدب كغيرىا، كالشاىد فيو قولو 

.  توكيدان، فكفتها عن العمل" ما " بعد " إٍف " زيدت 
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 فإف كانت ال يسد مسدىا –أثبتها ابن ىشاـ يف التوضيح - إٌف ا١تؤكدة على ثالثة أقساـ 
:  ك٢تا، فهي تكسر كجوبان يف عشرة مواضعػا١تصدر، كال مسد معم

لىًة اٍلقىٍدرً :  ٨تو قولو تعاُف.في االبتداء: األكؿ     :  كقولو،(1:القدر)  ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي يف لىيػٍ
ٍوثػىرى  نىاؾى اٍلكى ػٍوؼه عىلىٍيًهٍم : قولو تعاُف: ، كمنو (1:الكوثر) ًإنَّا أىٍعطىيػٍ  أىال ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّو ال خى

. (62:يونس) كىال ىيٍم حيىٍزىنيوفى 
". جلست حيثي إف زيدان جالس : "  ٨توأف تكوف تالية لحيث؛: الثاني   
". جلست إذ إف زيدان جالس : " ٨تو، (إذ)تالية لػ : الثالث   
 مىا ًإفَّ مىفىاًٖتىوي لىتػىنيوءي بًاٍلعيٍصبىًة أيكِف :  مثل قولو تعاُف.أف تكوف تابعة لموصوؿو : الرابع   

جاء الذم عندم إنو : " الفها يف حشو الصلة، مثلػ، بخ(76من اآلية: القصص) اٍلقيوًَّة 
 ".كصل 
ًإنَّكى لىًمنى . كىاٍلقيٍرآًف اٟتٍىًكيمً .  يس:  كقولو تعاُف.في جواب القسم: الخامس   

 .(2، 1:العصر) ًإفَّ اإٍلٍنسىافى لىًفي خيٍسرو .  كىاٍلعىٍصرً : ، كقولو(3، 2، 1 :يٌػس) اٍلميٍرسىًلُتى 
قىاؿى ًإٓفّْ عىٍبدي اللًَّو آتىآفى اٍلًكتىابى كىجىعىلىًٍت  : ٨تو قولو تعاُف.محكية بالقوؿ: السادس   
 .(30:مرٔف) نىًبٌيان 
 كىمىا أىٍخرىجىكى رىبُّكى ًمٍن بػىٍيًتكى بًاٟتٍىقّْ كىًإفَّ فىرًيقان :  كقولو تعاُف.أف تكوف حاالن : السابع   

. (5:األنفاؿ)  ًمنى اٍلميٍؤًمًنُتى لىكىارًىيوفى 
". مررتي برجلو إنو فاضل : " ٨تو .أف تكوف صفة: الثامن   
 كىاللَّوي يىٍشهىدي ًإفَّ اٍلمينىاًفًقُتى :  كما يف قولو تعاُف.أك بعد عامل معلقو بالالـ: التاسع   

اًذبيوفى  . (1من اآلية: ا١تنافقوف) لىكى
نػىهيٍم : ، كمنو"زيد إنو فاضل :  ٨تو.خبران عن اسم ذات: العاشر      ًإفَّ اللَّوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ
 .(17من اآلية: اٟتج)
 

   (أَأنَّب )
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القسم الثآف من أقساـ أفَّ ا١تشددة الفتح إف سدَّ مسدَّىا، كمسد معمو٢تا ا١تصدر، كذلك يف 
:  تسعة مواضع 

: ، أم(51من اآلية: العنكبوت)  أىكىَفٍى يىٍكًفًهٍم أىنَّا أىنٍػزىٍلنىا :  ٨تو.أف تقع فاعلة: األكؿ   
. إنزالنا
  كىال ٗتىىافيوفى أىنَّكيٍم أىٍشرىٍكتيٍم :  ٨تو قولو تعاُف.أف تقع مفعولة غير محكية: الثاني   
. إشراككم:  أم،(81من اآلية: األنعاـ)
  قيٍل أيكًحيى ًإِفىَّ أىنَّوي اٍستىمىعى نػىفىره ًمنى اٞتًٍن:  ٨تو قولو تعاُف.نائبة عن الفاعل: الثالث   
. (1من اآلية: اٞتػن)
  كىًمٍن آيىاتًًو أىنَّكى تػىرىل اأٍلىٍرضى خىاًشعىةن :  ٨تو قولو تعاُف.أف تكوف مبتدأ: الرابع   
لىلىًبثى يف بىٍطًنًو ًإُفى يػىٍوـً .  فػىلىٍوال أىنَّوي كىافى ًمنى اٍلميسىبًّْحُتى : ، كقولو(39من اآلية: فصلت)

 .(144، 143 :الصافات)  يػيبػٍعىثيوفى 
: "  ٨تو.ـ معنى غير قوؿ كال صادؽ عليو خبرىاػأف تكوف في خبرو عن اس: الخامس   

". اعتقادم أنو فاضل 
: اٟتج)  ذىًلكى بًأىفَّ اللَّوى ىيوى اٟتٍىقُّ : كلو تعاُفػؽ:  ٨تو.أك مجركران بالحرؼ: السادس   

 .(6من اآلية
  ًإنَّوي ٟتىىقّّ ًمٍثلى مىا أىنَّكيٍم تػىٍنًطقيوفى : كقولو تعاُف.أف يكوف مجركران باإلضافة: السابع   
زائدة، " مثلما " يف " ما " على إضافتها فػ " أف " ، كفتح مهزة (23من اآلية: رياتاالذ)

. ذكرىا الز٥تشرم يف الكشاؼ
 يىا بىًٍت ًإٍسرائيلى اذٍكيريكا :  ٨تو قولو.أف تكوف معطوفة على شيءو من ذلك: الثامن   

. (47:البقرة)  نًٍعمىيًتى الَّيًت أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كىأىٓفّْ فىضٍَّلتيكيٍم عىلىى اٍلعىالىًمُتى 

                                           
هىا زىكىرًيَّا اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعٍندىىىا  : ، قاؿ تعالىـتأتي لالستفها (أنَّى)كبزيادة األلف اللينة  - 1 كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍ

ا قىاليوا أىنَّى   :، كتفيد التعجب كما في قولو تعالى(37من اآلية: آؿ عمراف)  ًرٍزقان قىاؿى يىا مىٍريىمي أىنَّى لىًك ىىذى
نىا كىنىٍحني أىحىقُّ بًاٍلميٍلًك ًمٍنوي  . (المؤلف)، (247من اآلية: البقرة) يىكيوفي لىوي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ

 .403ينظر الكشاؼ ص - 1
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٨تو .أف تكوف مبدلة من شيء من ذلك؛ إما المجركر بالحرؼ أك باإلضافة: التاسع   
 .(7من اآلية: ألنفاؿا)  كىًإٍذ يىًعديكيمي اللَّوي ًإٍحدىل الطَّائًفىتػىٍُتً أىنػَّهىا لىكيمٍ : قولو تعاُف

  [جواز الفتح كالكسر  ]
 إف قيدر أنو يسد مسدىا ا١تصدر أك عاملها – الفتح كالكسر –جواز األمرين  (أفَّ )من أكجو 

:  [كذلك يف ا١تواطن التالية   ].فتحت ك إال كيسرت
الىةو مثيَّ تىابى ًمٍن بػىٍعًدًه :  ٨تو قولو تعاُف.بعد فاء الجزاء: األكؿ     مىٍن عىًملى ًمٍنكيٍم سيوءان ًّتىهى

كر رحيم، ػفهو غف: ، فالكسر على معٌت(54من اآلية: األنعاـ) كىأىٍصلىحى فىأىنَّوي غىفيػوره رىًحيمه 
. حاصالف: فالغفراف كالرٛتة، أم: ْفػكالفتح على مع

:   كقوؿ الشاعر.بعد إذا الفجائية: الثاني   
 ككنتي أرل زيدان كما قيل سيدان    فا كاللَّهازـً ػػبد القػق عػإذا أف

. حاصلة: فالعبودية، أم: فهو عبد القفا، كالفتح على معٌت: فالكسر على معٌت
 ًإنَّا كينَّا ًمٍن قػىٍبلي نىٍدعيوهي ًإنَّوي ىيوى :  ٨تو قولو تعاُف.أف تجيء في موضع التعليل: الثالث   

 بالفتح على تقدير العلة،  كالكسائي، كجاءت قراءة نافع(28:الطور)  اٍلبػىرُّ الرًَّحيمي 
 كىصىلّْ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىالتىكى سىكىنه : ك٨تو قولو. ر على أنو تعليل مستأنفػكقرأ الباقوف بالكس

". لبيك أف اٟتمد كالنعمة لك كا١تلك : " ، كمثل(103من اآلية: كبةػالت)  ٢تىيم
:  كقولو.أف تقع بعد الـ القسم، كال الـ بعدىا: الرابع   

  القاذكرة ا١تقليٌ مًمٍت ذ
  ؾ الصيٌب ؿك ذيٌاػأب (مػأف)

 لتقعدٌف مقعد القصٌي   
 ربك العليّْ  ػػم بػلفػأك تح

                                           
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني، أحد القراء السبعة المشهورين، إماـ أىل المدينة الذين -  1

ىػ 169ت )كرش، كقنبل، : صاركا إلى قراءتو كرجعوا إلى اختياره، كأقرأ الناس نيفان كسبعين سنة، ككاف لو راكياف
. (ـ785/ 
ـه في اللغة كالنحو -  2 علي بن حمزة بن عبد اهلل الكوفي الكسائي، ليقب بالكسائي ًلًكسىاءو أحرـى فيو، إما

، لو "من أرادى أف يتبٌحر في النحو فهو عياؿ على الكسائي : " كالقراءة، كأحد القراء السبعة، قاؿ عنو الشافعي
معاني القرآف، كالمصادر كالحركؼ، كالقراءات، كالنوادر، كمختصر في النحو، كالمتشابو في : تصانيف منها

. (ـ805/ ىػ 189ت )القػرآف كمػا يلػحن فيو العواـ، كغيرىا، 
. ىو رؤبة بن العجاج، سبقت ترجمتو- 1
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، كلو أضمر "على " بالكسر على جواب القسػم، كالبصريوف يوجبوف الفتػح على تقديػر   
 ".كاهلل إف زيدان لقائم : " الفعل أك ذكرت الالـ تعنػي الكسر، ٨تو

أٓف : قوِف: "  ٨تو.أف تقع خبران عن قوؿ كمخبر عنها بقوؿ كالقائل كاحد: الخامس   
، كلو انتفى القوؿ "علمي أٓف أٛتد اهلل : " فلو انتفى القوؿ األكؿ؛ فتحت ٨تو" أٛتدي اهلل 

". كقوِف إف زيدان حيمد اهلل " ، "قوِف إٓف مؤمنه : " الثآف، أك اختلف القائل كيسرت ٨تو
 :  كما يف قولو تعاُف.أف تقع بعد كاك مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليو: السادس   

، قرأ (119، 118 :طػو)  كىأىنَّكى ال تىٍظمىأي ًفيهىا كىال تىٍضحىى. ًإفَّ لىكى أىالَّ ٕتىيوعى ًفيهىا كىال تػىٍعرىل
طف على ٚتلة إف األكُف، كالباقوف بالفتح عطفان ػنافع بالكسر؛ إما على االستئناؼ أك بالع

". أف ال ٕتوع " على 
يده حىت أهنم ال زمرض : "  ٨تو.أف تقع بعد حتى كتختص بالكسر باالبتداء: السابع   

. جارَّة (حىت)، كالفتح على أف "يرجونو 
 (أال)، بالفتح على أهنا حرؼ استفتاح ٔتنػزلة "أما أنك فاضله : "  ٨تو.بعد أمىا: الثامن   

. إهنا حقه، كىو قليل: االسػتفتاحية، كالكسر ٔتعٌت
ـى : التاسع    من : النحل)   ال جىرىـى أىفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي : ٨تو.  كالغالب الفتح.بعد ال جىرى
، ك(23اآلية كجب أفَّ اهلل يعلم، : أصلها فاعل، أم( أف َّ )، كالفتح عند سيبويو أنو فعل ماضو
 أف ال جـر ٔتعٌت ال ٤تالة، كمعناه ال بدَّ، كتكوف بعدىا صلة، كعند الفرَّاء" ال " ك 

أف بعضهم نز٢تا منػزلة اليمُت؛ ال جرـى ألقتلنَّك، كال " مقدرة، كللكسر على ما حكاه الفرَّاء 
 ".جرـى لقد أحسنت، ك ال جرـى أنك ذاىب 

                                                                                                                         
:  أشطر يتبع الشاىد منها قولو (9)البيتين األكلين من أرجوزة عددىا - 2

 كمقلةو كمقلة الكركيٌ 
مػػواقػعي الطػير على الصيػػػفٌي  

 قد رابني بالنظر الركيٌ  
كأف مػتػنيَّ مػن النػػػفػػػٌي  

 لطػػوؿ إشػػرافي على الطومٌ 

يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي، كيلقب بالفراء، إماـ الكوفيين، كأعلمهم بالنحو كاللغة كفنوف - 1
، لو "لوال الفراء ما كانت اللغة : " ، كقاؿ ثعلب فيو"الفراء أمير المؤمنين في النػحو : " األدب حتى قيل
المقصور كالممػدكد، كمعاني القرآف، كالمذكر كالمؤنث، ككتاب اللغات، كالجمع كالتثنية في : مصنفات منها

. (ـ722/ ىػ 207ت )القرآف، كميػٍشًكل اللغة، كغيرىا، 
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 (إنما) 
 

ٍيًسري : كلو تعاُفػ٨تو ؽ. ر كالقصرػ، كىي تفيد اٟتص(ما)ا١تكفوفة بػ (إفَّ )ىي   ًإمنَّىا ا٠ٍتىٍمري كىاٍلمى
، كىي تفيد معٌت ما النافية كإال (90من اآلية: ا١تائدة)  كىاأٍلىٍنصىابي كىاأٍلىٍزالـي رًٍجسه 

   ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعُتي : االستثنائية، كىي يف اٟتصر كتقػدٔف ا١تفعوؿ يف مثل
، ىي ٚتع متعدد اآلية ... إمنا ا٠تمر: خطأن قتلتو، فاآلية: فة يف مثلػأك الص ،(5:الفاٖتة)

: ، كقولو…ما ا٠تمر إال رجس، ما ا١تيسر إال رجس : ٖتت حكم عند علماء البياف، أم
قتلتو خطأ َف جيز : فقدـ الصفة على الفعل كاألصل قتلتو قتالن خطأن فلو قاؿ" خطأن قتلتو "

 ًإمنَّىا الصَّدىقىاتي لًٍلفيقىرىاًء : ر قولو تعاُفػكمن اٟتص. طأن قتلتوػخ: بل يقدـ صفة ا١تصدر، فيقوؿ
ًبيًل اللًَّو كىاٍبًن  كىاٍلمىسىاًكًُت كىاٍلعىاًمًلُتى عىلىيػٍهىا كىاٍلميؤىلَّفىًة قػيليوبػيهيٍم كىيف الرّْقىاًب كىاٍلغىارًًمُتى كىيف سى

، الثمانية األصناؼ مشًتكوف ألف (60:التوبة)  يًل فىرًيضىةن ًمنى اللًَّو كىاللَّوي عىًليمه حىًكيمه ػالسَّبً 
 .العطف بالواك يفيد مطلق اٞتمع

 
 

 (و)حرف الواو 
 

: الواكات جاءت ألحد عشر معٌت
: كاكاف جيراف ما بعدمها

كاهلل  يا عم؛ لو كضعوا الشمس يف دييٍت -: "  – ٨تو قولو .كاك القسم: األكؿ    
 ." ىذا األمر حىت يظهره اهلل أك أىلك دكنو ما تركتي كالقمر يف يسارم 

:   ٨تو قوؿ الشاعر .كاك ربٌ : الثاني   

                                           
.  68 / 1ينظر مختصر سيرة الرسوؿ، باب حماية أبي طالب لرسوؿ اهلل، ج-  1
: من معلقة امرئ القيس؛ حيث قاؿ" لًك حبلى ػفمث" كقد كىم الزكزني شارح المعلقات السبع عند إعرابو -   2
إف مثلك، مجركر برب مضمرة بعد الفاء مع أف رٌب ال تضمر إال بعد الواك، كأيضان إنها ال تدخل إال على " 

 .(المؤلف). يفت إلى ضمير الخطاب، كىو معرفة فال يصحػنكرة، كمثلًك قد أض
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   حكيمة تأيت ا١تلوؾ كغريبةو   قاؿ من ذا قا٢تا ؟ػىا ِفػقد قلت
 : ككاكاف ينصباف ما بعدمها

 كىجىاءى ًإٍخوىةي : اُفػقولو تعػؾ:  كاك الحاؿ–كىو الثالث في معاني الواك : - األكؿ   
م ػ، فالواك، كاك اٟتاؿ، كه(58:كسفػم)  ريكفى ػييوسيفى فىدىخىليوا عىلىٍيًو فػىعىرىفػىهيٍم كىىيٍم لىوي ميٍنكً 

ـى عليو للقصر، كؽػخربه، كلو متعلق بو ؽي  (منكركف)ك  مبتدأ، (ـػق)لالبتػداء، فػ  - - كلو ػدّْ
مفضل على نفسو  (العبد)نا ػ، كه"أقرب ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد : " 

إذ ا١تعٌت أقرب ما يكوف العبد إُف ربو، كأقرب منو كىو ساجد، فالواك لالبتداء، : باعتبارين
مبتدأ : ىذا فيما إذا كاف اٟتاؿ ٚتلة أم. برهػخ (ساجد)مبتدأ، ك (ىو)كىي كاك اٟتاؿ، ك

؛  (142:الصافات)  فىاٍلتػىقىمىوي اٟتٍيوتي كىىيوى ميًليمه   :كلو تعاُفػبر، كمنو ؽػكخ ، كمليم غَت ملـو
، أما "رب ملوـو ال ذنب لو : " فا١تليم من لو ذنب، كا١تلـو من لو ذنب أك ال ذنب لو، كيقاؿ

بعد استغناء ا١تستمع : اٝتان فهو منصوب يأيت بعد ٘تاـ اٞتملة، أم: إذا كاف مفردان، أم
اسم فاعل أك مفعوؿ أك فعيل الذم يصلحي للفاعل كا١تفعوؿ؛ : باإلفادة، كيكوف مشتقان، أم

 : ، كيكوف منكران منصوبان، كإليو أشار اٟتريرم بقولو"كقتيل "
 على اختالؼ الوضًع كا١تبآف

 لٍة  ػػاـ اٞتمػػمنكران بعد مت
 كاٟتاؿ كالتمييز منصوباًف   

 كعُت جاءا فضلٍة  ػػمث كال الن

                                                                                                                         
أعشى بكر : من بني قيس بن ثعلبة المعركؼ بأعشى قيػس، كيقاؿ لو (ميموف بن قيس بن جندؿ)األعشى -  3

بن كائل، كاألعشى الكبير، ليقب باألعشى لضعف بصره، من شعراء الطبقة األكلى في الجاىلية، كأحد أصحاب 
/ ىػ 7ت )، عاش عمران طويال، كأدرؾ اإلسالـ كلم ييسلم، (صنَّاجة العرب)المعلقات، ككاف يػيغىنى بشعره فسٌمي 

.  (ـ628
:  بيتان من البحر الكامل، مطلعها54البيت العاشر من قصيدة عدد أبياتها - 1

غػضبى عليػػك فما تقػػوؿ بدا لها  ػالها   رحػػلػػٍت سيمىيَّةي غدكة أٍجمى

 
أقربي ما يكوف العبد من ربو كىو ساجد، فأكثركا من : "  قاؿ–  –أف رسوؿ اهلل : الحديث عن أبي ىريرة- 2

، رقم الحديث 294/ 1، كسنن أبي داكد ج1083، رقم الحديث 423/ 4صحيح مسلم ج: ينظر" الدعاء 
، رقم 447/ 2، كسنن البيهقي الكبرل ج1136، رقم الحديث 576/ 2ج (المجتبى)، كسنن النسائي 875

. ، كغيرىا2744الحديث 
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:  اقو، ككونو مبنيان ١تا أئًٍّم من ا٢تيئات كقولوػفاختالؼ الوضع ما ذكرنا من اشتق
 ق  ػارضان رمحى ػيقه عػؽػجاء ش  ؾى فيهم رماحػـػٓف عػإفَّ ب

مبينان  (عارضان ر٤تو)، كمػلت فائدتو، كحىسيػن السػكوت عليها، كقولو (جاء شقيق)فقولو 
إف بٍت عمك فيهم )اسم فاعل، كىو حاؿ من شقيق فاعل آّيء، كقولو  (عارضان )ىيئتو، فػ 
للتعريض ألف حالة الالمباالة الظاىرة من ٣تيء شقيق عارضان ر٤تو غَت منتضو كال مهيأن  (رماح

 : فقوؿ الز٥تشرم عند تفسَته كإعرابو لقولو تعاُف.(إفَّ )للقتاؿ نزلتو منػزلة ا١تنكر، فأكد لو بػ 
: " بأٌف زحفان نيصبى على اٟتاؿ، قاؿ (15من اآلية: ألنفاؿا)  ًإذىا لىًقيتيمي الًَّذينى كىفىريكا زىٍحفان 
، انتهى كالمو، مع أف زحفان " الذم ييرل لكثرتو كأنو يزحف كالزاحف اٞتيش الدىم

مصدر، كىو جامد كا١تشتق منو زاحف أك زاحفوف، أك زحَّافوف للمبالغة، فكل ىذه 
مشتقات من زحف ا١تصدر، كحيتمل أف يكوف اٟتاؿ ٚتلة مقدرة دٌؿ عليها ا١تصدر زحفان 

ا١تصدر حاؿ كىو جامد فهو  (زحفان )ا أف ػفان، أـػفوف زحػكالتقدير إذا لقيتم الذين كفركا يزح
. خالؼ القاعدة النحوية ما َف يرد التأكيل فصحيح

  : ٨تو قوؿ اٟتريرم. كاك المعية–كىو الرابع في معاني الواك : - الثاني   
 ردي كاٞتباباػػػتقوؿ جاء الب  كت ا١تياه كاألخشابا  ػػكاست

. (األخشابا)منصوب بعد كاك ا١تعية، ككذا  (اٞتبابا)فػ 
 حىاًفظيوا :  كيفيد ا١تشاركة ٨تو قولو تعاُفكىو كاك العطف،. بحسب العوامل: الخامس   

 كىًمٍن : ، كقولو تعاُف(238:البقرة)  عىلىى الصَّلىوىاًت كىالصَّالًة اٍلويٍسطىى كىقيوميوا لًلًَّو قىانًًتُتى 
ككذلك بقية األنبياء ا١تعطوفُت على  (84من اآلية: األنعاـ)  ذيرّْيًَّتًو دىاكيدى كىسيلىٍيمىافى كىأىيُّوبى 

دخل يف الذرية عيسى عليو السالـ، كال أب لو بل من أب األنبياء إبراىيم عليو السالـ، ك
.  ًقبل األـي

ٍلبػيهيٍم كىيػىقيوليوفى ٜتىٍسىةه  :  ٨تو قولو تعاُف.كاك الثمانية: السادس    يػىقيوليوفى ثىالثىةه رىاًبعيهيٍم كى سى
ٍلبػيهيٍم  بػٍعىةه كىثىاًمنػيهيٍم كى ٍلبػيهيٍم رىٍٚتان بًاٍلغىٍيًب كىيػىقيػوليوفى سى ، (22من اآلية: الكهف) سىاًدسيهيٍم كى

إنو ضعيف يف : " فذكرت مع الثامن، كقد أنكر بعض ا١تعلقُت، كىاجم القائلُت بو، كقاؿ
                                           

 السواد كالظلمة، كالمراد كثرة عدد ذلك الجيش: الدىمة. 
. 2/195ينظر الكشاؼ  - 1
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عىسىى رىبُّوي ًإٍف طىلَّقىكينَّ أىٍف يػيٍبًدلىوي أىٍزكىاجان  : ، كلكنٍت بدكرم استفسره عن قولو تعاُف"الفهم 
 خىٍَتان ًمٍنكينَّ ميٍسًلمىاتو ميٍؤًمنىاتو قىانًتىاتو تىائًبىاتو عىاًبدىاتو سىاًئحىاتو ثػىيّْبىاتو كىأىٍبكىاران 

بدء الصفات، كاألرجح أف الثماف " خَتان منكن " ، فهي ٙتاف عند من َف يعترب (5:التحرٔف)
كىًسيقى الًَّذينى اتػَّقىٍوا رىبػَّهيٍم ًإُفى اٞتٍىنًَّة زيمىران حىىتَّ  :  ، ككذلك يف قولو تعاُف"٠تَت منكنَّ " تفسَت 

 من 71، كأبواب اٞتنة ٙتانية، كيف اآلية (73من اآلية: الزمر) ًإذىا جىاءيكىىا كىفيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا 
: الزمر) كىًسيقى الًَّذينى كىفىريكا ًإُفى جىهىنَّمى زيمىران حىىتَّ ًإذىا جىاءيكىىا فيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا  نفس السورة، 

. ، كردت ىنا بغَت كاك ألهنا سبعة أبواب(71من اآلية
 : قاؿ الشاعر.  تيكتب كال تقرأ.كاك عمرك: السابع   

فلستي أذكره سهوان ك ال غلطا    كأنو كاك عمرك حُت أكتبو  
:   كقاؿ آخر

كضويق بسم اهلل يف ألف الوصل    كما فضلوا عمران بواكو مزيدةو  
:  كقاؿ آخر

أخذ الواك مػن خركيفى ظلما    إفَّ داكد قاؿ يا زيدي عػمػرك  
. كاعتربكىا للتفريق بُت عمرك كعيمر ا١تعدكؿ بو عن عامر

:   كمنو قوؿ الشػاعر ا١تعاصر عبد اهلل الربدكٓف.كاك االبتداء: الثامن   
ما أعجب اإلنساف ىذا ملؤه    خَته كىذا الشرُّ فيو ٣تسَّمي 

 ، (11من اآلية: اٞتػن) كىأىنَّا ًمنَّا الصَّاًٟتيوفى  :  ٨تو قولو تعاُف.كاك الجمع: التاسع   
قالت : ، أم(111من اآلية: البقرة) كىقىاليوا لىٍن يىٍدخيلى اٞتٍىنَّةى ًإالَّ مىٍن كىافى ىيودان أىٍك نىصىارىل 

                                           
شاعر اليمن الكبير، من مواليد البػىرىدُّكف، الحدا، محافظة ذمار، أحد أبرز الشعراء المعاصرين كقامة كبيرة في - 1

رحلة في الشعر اليمػني قديمو كحديثو، :  ديوانان، كعدده من المؤلفات منها12سماء الشعر العربي الحديث، لو 
اليمن الجمهورم، الثقافة كالثورة في اليمن، فنوف من األدب الشعبي، الثقافة الشعبية  تجارب كأقاكيل، الزبيرم 

.  ـ1999من أكؿ قصيدة إلى آخر طلقة، كغيرىا، توفي بصنعاء في شهر أغسطس 
، ألقاىا بمناسبة افتتاح دار المعلمين بصنعاء، "طريق الفجر " في ديواف " يـو الًعلم " من قصيدة بعنواف -  2

 . 354ـ، ص 2002، 1ديواف عبػد اهلل البردكني، صنعاء، الهيئة العامة للكتاب، ط: ىػ، ينظر1377عاـ 
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لن يدخل اٞتنة إال من كاف : كلن يدخل اٞتنة إال من كاف ىودان، كقالت النصارل: اليهود
. نصارل

. حىىتَّ ًإذىا جىاءى أىحىدىىيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى رىبّْ اٍرًجعيوفً  :  كقولو تعاُف.كاك التعظيم: العاشر   
ا تػىرىٍكتي كىالَّ ًإنػَّهىا كىًلمىةه ىيوى قىائًليهىا كىًمٍن كىرىاًئًهٍم بػىٍرزىخه ًإُفى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى   لىعىلّْي أىٍعمىلي صىاًٟتان ًفيمى

.  (100، 99: ا١تؤمنوف)
 كقد حذا الكٌتاب حذك ا١تصاحًف يف ."داككد  " الواك الثانية في اسم : الحادم عشر   

بواك كاحدة لكن يالحظ أف ا١تصاحف تيلحق الواك بواك صغَتة كلتدؿ " داكد " كتابو اسم 
. على ا١تدّْ الطبيعي، فالكتَّاب مقصركف يف تقؤف اليد لكتابتهم داكد بواك كاحدة

ال كأكرمك اهلل : "  يف ٨تو قولنا.الواك التي ترد لنفي االلتباس في المعنى: الثاني عشر   
، قاؿ اٟتموم يف ٙترات األكراؽ على "ال أكرمك اهلل : " لنفي هتمة أنو يدعو عليو لو قاؿ" 

يف ىذه الواك إهنا أحسن من كاكات : إف الصاحب بن عبَّاد قاؿ" ىامش ا١تستطرؼ 
". األصداغ يف كجنات ا١تالح 

 (أو) 
  

:  ١تعافو " أك " تأيت 
ا اٍلميزَّمّْلي  :  قاؿ جلَّ اٝتو.التخيير: األكؿ     (2، 1: ا١تزمل) قيًم اللٍَّيلى ًإالَّ قىًليالن . يىا أىيػُّهى

ه بُت ثالثة مقادير، فقاؿ تعاُف ًنٍصفىوي  : أكجب عليو كحده قياـ الليل إال قليال منو مثَّ خَتَّ
. (4، 3: ا١تزمل) أىٍك زًٍد عىلىٍيًو كىرىتًّْل اٍلقيٍرآفى تػىٍرتًيالن . أىًك انٍػقيٍص ًمٍنوي قىًليالن 

. جاء زيد أك عمرك، ١تن َف يتأكد القادـ منهما:  مثالو.الشك أك اإلبهاـ: الثاني   
 كىًإنَّا أىٍك ًإيَّاكيٍم لىعىلىى ىيدلن :  كجاء يف القرآف ٟتكمة يف قولو تعاُف.التشكيك: الثالث   

كىمىا ٤تيىمَّده ًإالَّ رىسيوؿه قىٍد خىلىٍت ًمٍن  : ، كقػولو تعاُف(24من اآلية: سػبأ) أىٍك يف ضىالؿو ميًبُتو 
، قاؿ (144من اآلية: آؿ عمراف) قػىٍبًلًو الرُّسيلي أىفىًإٍف مىاتى أىٍك قيًتلى انٍػقىلىٍبتيٍم عىلىى أىٍعقىاًبكيٍم 
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: ا١تائدة)  كىاللَّوي يػىٍعًصميكى ًمنى النَّاس : كيف يأيت التشكيك مع قولو تعاُف: " الز٥تشرم
. "،  فقاؿ تغليبان ٞتانب من َف يعلم ىذه اآلية، كىم كثر (67من اآلية

ىٍذْتىىنَّوي أىٍك لىيىٍأتًيػىٍتّْ ًبسيٍلطىافو  :  يف قولو تعاُف.االستثناء: الرابع    ابان شىًديدان أىٍك ألى بػىنَّوي عىذى يعىذّْ ألى
. إال أف يأتيٍت بسلطاف مبُت فال أذْتنو: ، أم(21:النمل) ميًبُتو 

:  كقوؿ الشاعر يف شاىد مرَّ بنا
كسػػرتي كعؤّا أك تستقيما    ككنتي إذا غمزتي قنػػاة قوـو  

. إال أف تستقيمى فال أكسرىا: أم
:   كقوؿ الشاعر.بمعنى إلى للغاية: الخامس   

فػما انقادت اآلماؿ إال لصابًر    ألستسهلنَّ الصعبى أك أيدرؾى ا١تٌت  
. ألستسهلن الصعب إُف أف أدرؾ ا١تٌت: أم
 

 (هـ)حرف الهاء 
 

:  حرؼ ا٢تاء مقطوعة تأيت ١تعافو 
طلحة، كأبو ىريرة، كعكرمة، ىذا يف اللفظي، كيف :  مثل.أنها عالمة التأنيث: األكؿ   

...  فاطمة، مارية: اللفظي كا١تعنوم؛ ٨تو
ىىلىكى عىٍتّْ . مىا أىٍغٌتى عىٍتّْ مىالًيىوٍ  :  ٨تو قولو تعاُف.أنها تأتي زائدة للوقف: الثاني   

. (29، 28: اٟتاقة) سيٍلطىانًيىٍو 
ا النَّاسي اتػَّقيوا  :  ٨تو"اؿ " للتنبيو في المنادل بأٌم، كصلة لما فيو  :الثالث    يىا أىيػُّهى

. ىػذا: ، كيف اإلشارة للقريب،حو(1من اآلية: النساء) رىبَّكيمي 
ـي اٍقػرىأكا : خػذ ك٨تػوه [فعل األمر] صوت بصوت فيفهم عنو .بألف" ىا : " الرابع     ىىاؤي

. ، ىاـؤ خذكا كتايب فاقرؤكه، كما ذكره الز٥تشرم(19من اآلية: اٟتاقة) ًكتىابًيىٍو 

                                           
 450/ 1الكشاؼ - 1
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، : ، كا١توزج(مزج)مادة "  قاؿ يف لساف العرب، .أنها تأتي للعجمة: الخامس    ا٠تيفُّ
كىكذا كجد أكثر ىذا : فارسي معرب كاٞتمع موازجو أٟتقوا ا٢تاء للعجمة، قاؿ ابن سيده

الضرب األعجمي مكسران با٢تاء، فيما زعم سيبويو، كا١توزىجي، ميعرَّبه كأصلو بالفارسية مورهي، 
. "كاٞتكع ا١توازجة، مثل اٞتورب كاٞتواربة، كا٢تاء للعجمة 

زنادقو، كفرازنو، : "  فتقوؿ يف زناديق كفرازين،أف الهاء تأتي بدالن من الياء: السادس    
فحذفت الياء يف زناديق للتخفيف، كعوض عنها ا٢تاء، ككذلك جحاجحة يف ٚتع 

.  " جحاجيح 
 (هل)

:  تأيت ١تعاف
اًب : ٨تو قولو تعاُف.  كىو طلب الفهم.االستفهاـ: األكؿ     فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍغنيوفى عىنَّا ًمٍن عىذى

ػٍيءو  . ىل جاء زيد ؟: ، ك٨تػو(21من اآلية: ابراىيم) اللًَّو ًمٍن شى
ٍنسىاًف ًحُته ًمنى الدٍَّىًر  :  كقولو تعاُف.أنها تجيء حرؼ تحقيق: الثاني    ىىٍل أىتىى عىلىى اأٍلً

ٍيئان مىٍذكيوران   : كتفيد التوبيخ كالتقريع يف آيػة ا٠تمر. قد أتى: ، أم(1:اإلنساف) َفٍى يىكيٍن شى
انتهينا : " ،  قاؿ عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو(91من اآلية: ا١تائدة) فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍنتػىهيوفى 

". انتهينا 
 ىىٍل يف ذىًلكى قىسىمه ًلًذم ًحٍجرو  :  كما يف قولو تعاُف.أنها تأتي جواب القسم: الثالث   
كىالشٍَّفًع كىاٍلوىٍتًر . كىلىيىاؿو عىٍشرو . كىاٍلفىٍجرً  : إهنا جػواب القسػم، بعػد قولو تعاُف: قػالوا(5:الفجر)
 (3، 2، 1: الفجر) .
 سيٍبحىافى رىيبّْ ىىٍل كيٍنتي ًإالَّ بىشىران رىسيوالن  :  ٨تو قولو تعاُف.أنها تأتي نافية: الرابع   
. ما كنتي إال بشران رسوال: ، أم(93من اآلية: اإلسراء)
. احضرىا: ىالٌ حضػرت الصالة، أم:  ٨تو.ىالٌ مشددة الالـ للتحضيض: الخامس   

  (ي)حرف الياء 
 

                                           
. (مزج: مادة)، 4191لساف العرب، المجلد الخامس، ص : ينظر-  1
 .( جحجح:مادة)، 547لساف العرب، المجلد األكؿ، ص : ينظر- 1
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:  حرؼ الياء مقطوعة تأيت ١تعاف
، كٖتذؼ التاء يف النسب، فنقوؿ يف النسبة .ديٌٍت، ٧تدٌم، فاطػميٌ :  ٨تو.للنسب: األكؿ   

. مدٓف: مكي، كا١تدينة: إُف مكة
رأيت الزيديػًن  :فنقوؿ .عالمة النصب كالجر في المثنى، كجمع المذكر السالم: الثاني   

انػىتىا ٖتىٍتى  : للمثٌت بػكسر النوف، كمررتي بالزيػديًن، كقولو تعاُف اٍمرىأىتى نيوحو كىاٍمرىأىتى ليوطو كى
ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدنىا صىاٟتًىٍُتً  ، ككذلك للجمع بفتح النوف، يف قػولو (10من اآلية: التحرٔف) عىٍبدى

انىٍت ًمنى اٍلقىانًًتُتى ، (2:الفاٖتة) اٟتٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمُتى  : تعػاُف من : التحرٔف)  كىكى
. (12اآلية
 قىاؿى ائٍػتيوٓف بًأىخو لىكيٍم ًمٍن :  ٨تو قولو تعاُف.عالمة الجر في األسماء الستة: الثالث   

. (59من اآلية: يوسف) أىبًيكيٍم 
: األحزاب)  ذىًلكى أىٍدْفى أىٍف يػيٍعرىٍفنى فىال يػيٍؤذىٍين:  يف ٨تو قولو تعاُف.ياء التأنيث: الرابع   

. (43من اآلية: آؿ عمراف) كىارٍكىًعي مىعى الرَّاًكًعُتى  : ، ككذلك يف فعل األمر(59من اآلية
من : األحزاب)  ييٍدًنُتى عىلىٍيًهنَّ ًمٍن جىالبًيًبًهٌن :  ٨تو.حرؼ مضارع: الخامس   
، (95من اآلية: األنعاـ) خييٍرًجي اٟتٍىيَّ ًمنى اٍلمىيًّْت كى٥تيٍرًجي اٍلمىيًّْت ًمنى اٟتٍىيّْ  :، كقولو(59اآلية

: كقوؿ امرئ القيس يف معلقتو
يقولوف ال هتلػك أسىن كٕتمًَّل    كقوفان ّٔا صحيب عليَّ مطػيهم  

، "أدَّبٍت ريب فأحسن تأدييب  -: "  – كقولو .ضمير نصبو متصل: السادس    
، كالثآف [أدبٍت  ]:فاألكؿ . مضاؼ إُف ا١تصدر[تأديػيب  ]: مفعوؿ أدَّبى

  (أي)
 

:  تأيت ١تعافو 
. أيان تضرٍب أضربٍ :  ٨تو.حرؼ شرط يجزـي فعلين: األكؿ   
ا النَّاسي اتػَّقيوا رىبَّكيٍم ًإفَّ زىٍلزىلىةى  : ٨تو قولو تعاُف،كصلة لنداء ما فيو اؿ: الثاني    يىا أىيػُّهى

. (1:اٟتج) السَّاعىًة شىٍيءه عىًظيمه 
". أيكم زادتو ىذه إديانا ؟: "  ٨تو قولو.استفهامية: الثالث   
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ا لىًبثيوا أىمىدان :  كقولو تعاُف.تفيد معنى التبعيض: الرابع      لًنػىٍعلىمى أىمُّ اٍٟتًٍزبػىٍُتً أىٍحصىى ًلمى
. (12من اآلية: الكهف)
 . ((فسلٍّْم على أيهم أفضل)): ٨تو قولو.موصولة: الخامس   
ا١تستكمل : زيده رجػل أٌم رجل، أم:  ٨تو.اؿػأف تكوف دالة على معنى الكم: السادس   

. صفات الرجولة
. اعطٍت أمَّ كتاب:  ٨تو.عدـ التعيين: السابع   
عند -  مثال –كىي اليت تستخدـ لتفسَت معٌت ما كما يقوؿ ا١تفسركف  ].تفسيرية: الثامن   

: البقرة) كىقىاليوا لىٍن يىٍدخيلى اٞتٍىنَّةى ًإالَّ مىٍن كىافى ىيودان أىٍك نىصىارىل   :[حديثهم عن قولو تعاُف 
 قالت اليهود لن يدخل اٞتنة إال من كاف ىودان، كقالت النصارل لن :(أم)، (111من اآلية

. يدخل اٞتنة إال من كاف نصارل
 

 (أَأيَأـا)
 

:  كقوؿ الشاعرللنداءكتكوف 
أيا دارىا باٟتىػػٍزًف إفَّ مزارىا     قريبه كلكن دكف ذلك أىواؿي 

من : يوسف) كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى  : أيا أىل دارىا، كقػولو تعاُف: كا١تنادل يف ىذا ٤تذكؼ، أم
. أىل القرية: ، أم(82اآلية

                                           
، شاعر كفيلسوؼ، كلد كمات في معرة النعماف، (أحمد بن عبد اهلل بن سليماف التنوخي)أبو العالء المعرم -  1

كاف نحيف الجسم، أصيب بالجدرم صغيران فعمي في السنة الرابعة من عمره، قاؿ الشعر كىو ابن إحدل 
عبث : عشرة سنة، كاف يحـر إيالـ الحيواف، كلم يأكل اللحم خمسان كأربعين سنة، لو عدد من المؤلفات أشهرىا

، (شرح بو ديواف البحترم كنقده)الوليد  ، كرسالة الغفراف، كرسالة الصاىل كالشاحج، كمن شعره لزـك ما ال يلـز
. (ـ1057/ ىػ 449ت )كسقط الزند، كغيرىا، 

:  بيتان من البحر الطويل، مطلعها51 من قصيدة عدد أبياتها 16البيت رقم -  2
كفي النـو مغنىن من خػػػيػالًك محالؿي  مغاني اللُّوىل من شخصًك اليوـى أطالؿي  
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 (ِإيَّبـا) 

 ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعُتي  : ٨تو. كىو ضمَت نصب منفصل بكسر ا٢تمزة، كتشديد الياء
. النعبد غَتؾ: ، كتقدديو ىنا يفيد اٟتصر كالقصر، أم(5:الفاٖتة)
 

 (ِإيْي )
 

من : يونس)  قيٍل ًإم كىرىيبّْ ًإنَّوي ٟتىىقّّ كىمىا أىنٍػتيٍم ٔتيٍعًجزًينى : كقولو تعاُف.  نعمإم تأيت ٔتعٌت
. نعم إنو ٟتق: ، أم(53اآلية
 

 (حتى)
 

: كقد ٚتعها ناظم فقاؿ: تأيت ١تعافو 
 ٖتظى با٠تَت يا فىت إف ٝتعتى  
مثَّ نصػػػبو ٟتكمها إف تأتَّى 

 كن مع الدىر يا فىت مثل حىت 
، مع ابتداءو، كعطفو  حرؼ جرٍّ

. (5من اآلية: القدر)  حىىتَّ مىٍطلىًع اٍلفىٍجرً :  ٨تو قولو تعاُف.الجر: األكؿ   
:  كقوؿ الشاعر.االبتداء: الثاني   

 البي إذا رأت ذا ثركةو ػػحىت الك  ٍت إليو، كحركت أذنأّا  ػحن
:  كما يف قولو.العطف: الثالث   

فف رحلو   ق ألقاىا ػػؿػكالزاد حىت نع  ألقى الصحيفة كي خيي
. ، أم كنعلو ألقاىا"حىت نعلو : " فقولو

                                           
من بني ضبيعة بن مالك،  (جرير بن عبد العيٍزل، كيقاؿ بن عبد المسيح)البيت من الكامل كىو للمتلمس - 1

حيفة ػأشأـ من ص)اشتػهر في أخبار األدب برسالة المتلمس كالتي كاف فيها األمر بقتلو، كضرب بها المثل فقيل 
 .(ـ580/ ىػ .ؽ42ت )، ككاف شاعران مقالن مجيدان، (المتلمس
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نىا ميوسىى:  كما يف قولو تعاُف.النصب: الرابع    . (91من اآلية: طػو)  حىىتَّ يػىٍرًجعى إًلىيػٍ
:   كقوؿ الشاعر.للغاية: الخامس   

قهرناكمي حىت الكمػاة فأنػتػم     هتابونػػنا حىت بنينا األصاغرا
. غاية يف الضعف" حىت بنينا األصاغرا " غاية يف القوة، ك" حىت الكماة : " فقولو
 
 
 
 
 
 

:  ذلك ما تيسر ِف بيانو عن فحصو كاستقراء، كقد ختمتها ّٔذه األبيات
  

 ذم اٞتوًد من علَّمى اإلنساف بالقلًم  
 من الشباًب أكِف األلباب كا٢تممً 
 فذاؾ ديدف أىل الفضل كالكرـً 
كآلو مثل جػود السٍُّحًب بالدّْٔفًى 

 إٓفّْ بفضل إ٢تي بارئ النىسىمً  
دل لطالبهاو  فةن هتي  ألفتها ٖتي

 كمن رأل خلالن فيها كأصلحوي 
مثَّ الصالة على ا١تختػار من ميضرو 

. كاهلل كِف التوفيق، كحسيب اهلل كنعم الوكيل
. كقد أردفتي ىذه التحفة بتذييل لصيغيت األمر كالنهي

 
عبد الرٛتن أبو طالب  

 ٤تافظة صنعاء  –اٟتيمة ا٠تارجية 
. ـ1979ىػ، ا١توافق أكتوبر 1399مت االنتهاء من كتابتو يف شهر ذم القعدة 

 

                                           
. البيت من الطويل كىو بال نسبة-  2



 
96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تذييل بصيغتي األمر كالنهي 
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 رـ األَأمْي لِ ـُة ِف ْي  َأ ـِصيْي 

 

- صيغة فعل األمر : نظم العالمة ٤تمد بن إٝتاعيل األمَت الكحالٓف الصنعآف
يف ٜتسة أبيات، كبدا ِف أف أقفو أثره متشبهان بو كإٍف كاف ال - ستة عشرة صيغة 
اٞتميع  ليكوف  ثالث عشرة صيغة، يف فذيلتها بباعي القصَت،بالطود تقاس الذر

كاثنتاف يف حديث رسوؿ .  أربع كعشركف منها يف كتاب اهلل:ف صيغةم كعشران تسع
 كفيما يلي أبيات ،كثالث من كالـ الناس كبينتي شرح كل بيت بأدْف ىذا. اهلل

 :األمَت
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 فتنتي ((2)أكجب)م كـ د(()أباح)رشأه   ((4)إنذاره) في ((3)التهديد)كطول لي 

                                           
من : األنعاـ)  أىًقيميوا الصَّالةى  :الوجوب (2). (19من اآلية: الطور)  كيليوا كىاٍشرىبيوا  :اإلباحة ()
تػَّعيوا ًفي دىارًكيمٍ  : اإلنذار (4). (40من اآلية: فصلت)   اٍعمىليوا مىا ًشٍئتيمٍ : ديدػالتو (3) .(72اآلية : ىود)(تىمى

  :اإلكراـ  .(6) (57من اآلية: البقرة)(كا ًمٍن طىيِّبىاًت مىا رىزىقٍػنىاكيمٍ ػ كيلي  :االمتناف . (5) (65من اآلية
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 فقل قتيل ًعذاره ((8)ندبت)كإذا 
 

 كقتي ليلوي بنهاره ((11)سوَّيت)
 

 في مضماره ((14)مناه)بلل العدكُّ 
 

 ذب من صيليتي بنػػارهػػػع ال ت((16)كن)

 

 

كىو  ،((6)اإلكراـب) ((5)امتنَّ ) ك
 ((7)يهينني)
 

محتقره )بي أنت ؿ ؽ((9)أعجزتى )
 لو ((10)

 

  بي الًعدا((13)ليسخر) ((12)خبران )صيرتني 
 

 كؿ يا من أمػػػػرهػػ أؽ((15)فألدعوفَّ )

 

 :كذيلتها بإضافة ثالث عشرة صيغة كما يلي

مىهِّلٍ )
ذرىم « (()التصبير)قد جاء في   فما التأجيل منك بضارِّه ((2)

                                                                                                                         
: الندب (8)   (49:الدخاف)  ي  ذيٍؽ ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اٍلكىرًيم : اإلىانة (7)   (46:الحجر)   اٍدخيليوىىا ًبسىالـو آًمًنينى 

  ٍيران من : البقرة)  فىٍأتيوا ًبسيورىةو مٍِّن ًمٍثًلو: اإلعجاز (9) .(33من اآلية: النور)  فىكىاتًبيوىيٍم ًإٍف عىًلٍمتيٍم ًفيًهٍم خى
ٍغًفٍر لىهيٍم أىٍك  : التسوية . (11) (80من اآلية: يونس)  أىٍلقيوا مىا أىنٍػتيٍم ميٍلقيوفى : االحتقار (10). (23اآلية اٍستػى

ٍغًفٍر لىهيٍم   : التسخير (13) ."إذا لم تستح فاصنع ما شئت" : الخبر (12).  (80من اآلية: التوبة) ال تىٍستػى
اٍغًفٍر   :الدعاء (15)  أال أيها الليل الطويل أال انجلي:التمني (14). (65من اآلية: البقرة) كيونيوا ًقرىدىةن 

 .(117من اآلية: البقرة)  كيٍن فػىيىكيوفي   :التكوين (16). (118من اآلية: المؤمنوف)  كىاٍرحىم
 فىمىهًِّل اٍلكىاًفرًينى أىٍمًهٍلهيٍم ريكىٍيدان  التأجيل  (2). (3من اآلية: الحجر) ذىٍرىيٍم يىٍأكيليوا  : رػالتصبي ()
 ىىاتيوا التكذيب   .(4) (119من اآلية: آؿ عمراف)  ميوتيوا ًبغىٍيًظكيم(: التلهف (3)  (17:الطارؽ)

من : طػو)  فىاٍقًض مىا أىٍنتى قىاض التفويض  . (5) (111من اآلية: البقرة)  بػيٍرىىانىكيٍم ًإٍف كيٍنتيٍم صىاًدًقينى 
ٍيًن ًمٍن رًجىاًلكيمٍ اإلرشاد  (6) .(72اآلية  : المشورة (7) .(282من اآلية: البقرة)   كىاٍستىٍشًهديكا شىًهيدى
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كعد المهيمن جاء في إخباره 
كالخصم مجزمٌّ على إنكاره 
كاستشهدكا رجلين في إنظاره 

توني نردُّ بو على إنذاره 
 انظر إلى أثماره ((9)االعتبار)ب، ك

ضيفان يكوف المرءي أك في داره 
ػظر ما ترل في األمر عند حواره 

ػعل ما بو تؤمر فلست بكاره 
ني، كالعدك لحاجةو لك دره 

جاءٍت لفعل األمًر حسب قراره 
 ػران مىٍع ثػػالثو شيرِّفٍت بجػػواره

 »يأكلوا
 موتوا بغيظكم فذا ((3)تلهفو )ك
 قل ىاتوا لنا برىانكم ((4)تكذيب)
 ((6)مرشدان ) فاقض بما تشاء ك((5)تفويض)
 قالت لهم بلقيس أفػ ((7)مشورة)ك
 كقولنا ىات الكتا ((8)االلتماس)ك

 ((10) تأدبان )كاألمر كيٍل مما يليك 
انػ :  قوؿ الخليل البنو((11)تدبر)ك
افػ :  من الذبيح بقولو((12)االمتثاؿ)ك
  في مثل اعتزؿ ذكر األغا((13)النصح)ك

سبق األمير بنظم ست كعشرةو 
 شػكقفوتي إثر محمػدو فأضفت عػ

 

 : كقلتي في صيل النهي

عند النحاة فاحفظٍن معانيٍو 
  » للكراىيو «كال تيمموا الخبيث 

يخفى على الرحمن منكم خافية 

كصيل النهي أتٍت ثمانيو  
في ال تقربوا الزناء  » للحضر «
 في ال تعتذركا اليـو فال »كاليأس«

                                                                                                                         
كقوؿ المثل للمثل : االلتماس (8). (32من اآلية: النمل)  أىفٍػتيوًني ًفي أىٍمًرم مىا كيٍنتي قىاًطعىةن أىٍمران حىتَّى تىٍشهىديكف

: التأدب  .(10) (99من اآلية: األنعاـ)   اٍنظيريكا ًإلىى ثىمىرًًه ًإذىا أىٍثمىرى : تبارػاالع (9) .ىات الكتاب أك نحوه
من : الصافات)  فىاٍنظيٍر مىاذىا تػىرىلكقوؿ الخليل البنو : التدبر (11). » كل مما يليك « :كقوؿ النبي

  .(102من اآلية: الصافات)  افٍػعىٍل مىا تػيٍؤمىري قوؿ إسماعيل ألبيو : االمتثاؿ (12) .(102اآلية
 .» اعتزؿ ذكر األغاني كالغزؿ «: كقوؿ ابن الوردم: صحػالن (13)
. (267من اآلية: البقرة)  كىال تػىيىمَّميوا اٍلخىًبيثى ًمٍنوي تػيٍنًفقيوفى : الكراىية-  1
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  » دعائيو «كال تحمِّلنا أتت 
  » بيانيو « موتان كىذم سيميت

  » إرشاديو «تسؤكم كىذه 
يسارعوف بالقلوب القاسيو 

فإنها عاجلة كفانيو 
 

كال تؤاخذنا إذا نسينا 
ال تحسبن القتل في سبيلو 
ال تسألوا أشياء إف تبدى لكم 

في نحو ال يحزنك من  » كالتسلية «
نا » لتحقير «كال تمدَّفَّ   الدُّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 .(32:اإلسراء) كىال تػىٍقرىبيوا الزِّنىى ًإنَّوي كىافى فىاًحشىةن كىسىاءى سىًبيالن  : الحضر- 5
. (7من اآلية: التحريم) ال تػىٍعتىًذريكا اٍليػىٍوـى ًإنَّمىا تيٍجزىٍكفى مىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى  : اليأس-  6
ٍلتىوي عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا : الدعائية- 2 نىا ًإٍصران كىمىا حىمى  رىبػَّنىا ال تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػَّنىا كىال تىٍحًمٍل عىلىيػٍ

ٍلنىا مىا ال طىاقىةى لىنىا ًبًو  . (286من اآلية: البقرة) رىبػَّنىا كىال تيحىمِّ
 .(169:آؿ عمراف)  كىال تىٍحسىبىنَّ الًَّذينى قيًتليوا ًفي سىًبيًل اللًَّو أىٍموىاتان بىٍل أىٍحيىاءه ًعٍندى رىبًِّهٍم يػيٍرزىقيوفى : البيانية- 3
. (101من اآلية: المائدة) ال تىٍسأىلوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم  : اإلرشادية- 4
 يىا أىيػُّهىا الرَّسيوؿي ال يىٍحزيٍنكى الًَّذينى ييسىارًعيوفى ًفي اٍلكيٍفًر ًمنى الًَّذينى قىاليوا آمىنَّا بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىلىٍم تػيٍؤًمٍن : التسلية-  7

 .(41من اآلية: المائدة) قػيليوبػيهيٍم 
هيٍم كىال تىٍحزىٍف عىلىٍيًهٍم كىاٍخًفٍض جىنىاحىكى ًلٍلميٍؤًمًنينى  : التحقير-  8 نػىٍيكى ًإلىى مىا مىتػٍَّعنىا ًبًو أىٍزكىاجان ًمنػٍ  ال تىميدَّفَّ عىيػٍ
 .(88:الحجر)
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